
Paralipomenón Leabhar a Dó

Caib. a hAon

*Solomon ag ofráil íbirtí i nGabaon. Eagna aige dá thoghadh agus Dia ag tabhairt na heagna dho.

1 Agus do neartaíodh Solomon mac Dháivid ’na ríocht, agus bhí an Tiarna leis, agus do mhóraigh
sé é go hárd. 2 Agus thug Solomon órdú d’Israél uile, do sna taoiseachaibh míle, agus do sna
taoiseachaibh céad, agus do sna rialtóiríbh, agus do bhreithiúnaibh Israél uile, agus do cheannaibh
na dteaghlach, 3 agus chuaigh sé in éineacht leis an bpobal go léir go dtí an áit árd i nGabaon, mar
a raibh taibearnacal  connartha an Tiarna,  an taibearnacal  a dhein Maois,  seirbhíseach Dé,  sa
bhfiantas. 4 Óir bhí Dáivid tar éis airce Dé do thabhairt leis ó Chariatíarim chun na háite a bhí
ollamh aige dhi, agus mar a raibh taibearnacal curtha suas aige dhi, ’sé sin i Iérúsalem. 5  Agus an
altóir phráis a dhein Beseleel mac Uri bhí sí ansúd ar aghaidh taibearnacail an Tiarna amach: agus
tháinig Solomon agus an pobal  go léir  chúithi.  6 Agus chuaigh Solomon ansúd suas chun na
haltórach práis, os cómhair taibearnacail connartha an Tiarna, agus d’ofráil sé míle victim uirthi.
7 Agus féach, do thaispeáin Dia é féin do an oíche sin agus duairt sé leis: Iarr an ní is maith leat a
thabharfainn duit. 8 Agus duairt Solomon le Dia: Do thaispeánais ceannsacht mhór dom athair
Dáivid, agus tá rí déanta agat díomsa in’ inead. 9 Anois, dá bhrí sin, a Thiarna Dia, cómhlíontar do
bhriathar, an gheallúint a thugais dom athair Dáivid: óir tá rí déanta agat díom ar do phobal mór,
pobal atá chómh dí-áirithe le ceó na talún. 10 Tabhair dom eagna agus eólas ionas go mbead ag
teacht isteach agus ag dul amach os cómhair do dhaoine: óir cé ’ fhéadfaidh an pobal so leatsa, atá
chómh líonmhar,  do bhreithniú. 11 Agus duairt  Dia le  Solomon:  Toisc gurb é an rogha san a
thaithneann  led  chroí  agus  nách  saibhreas  ná  ollmhaitheas  ná  glóire  a  dh’iarrais  orm,  ná
anamnacha na ndaoine a thug fuath dhuit, ná mórán laethanta, ach gur iarrais eagna agus eólas,
chun mo phobail, gur chuireas id rí os a gcionn tu, do bhreithniú, 12 tá eagna agus eólas tabhartha
dhuit: agus tabharfadsa dhuit saibhreas agus maoin agus glóire, i  dtreó ná beidh éinne de sna
ríthibh rómhat ná de sna ríthibh id dhiaidh mar thu. 13 Ansan tháinig Solomon ó áit árd Ghabaoin
go Iérúsalem os cómhair taibearnacail na connartha agus bhí a réim os cionn Israél.

14 Agus do chruinnigh sé chuige féin carbait agus marcaigh, agus bhí aige míle agus cheithre
chéad de charbataibh, agus dhá mhíle dhéag marcach, agus do chuir sé i gcathrachaibh na gcarbat
iad agus i bhfochair an rí i Iérúsalem. 15 Agus do dhein an rí airgead agus ór ’ bheith ar nós na
gcloch  i  Iérúsalem,  agus  craínn  céadair  ’  bheith  ar  nós na  sicamór a  bhíonn  ag  fás  ar  na
machairíbh go han-iomadúil. 16 Agus do tugtí capaill ag triall air as an Éigipt agus ó Chóa, i láimh
lucht ceannaíochta an rí a bhíodh ag dul agus dhá gceannach ar luach, 17 ag ceannach carbat
cheithre gcapaill ar sé chéad píosa airgid, agus ag ceannach capall ar chéad agus caogad, agus ar
an gcuma gcéanna bhíodh ceannaíocht ar siúl i ríochtaibh uile na Hetíteach agus i ríochtaibh ríthe
Suíria.

Caib. a Dó

Teachtaireacht Sholomoin go Híram, agus ceárdaí oilte, agus adhmad, ag Híram á chur ag triall air.

1 Agus  do shocraigh  Solomon ar  thigh  a  dhéanamh chun ainme an Tiarna  agus  ar  phálás  a
dhéanamh do féin. 2 Agus do chómhairimh sé amach seacht ndeich de mhíltibh fear chun ualaí ’
dh’iompar, agus ocht ndeich de mhíltibh fear chun bheith ag snoí cloch in sna cnucaibh, agus trí
mhíle agus sé chéad chun bheith ag tabhairt aire dhóibh sin. 3 Do chuir sé teachtaireacht, leis, ag
triall ar Híram, rí Tuíre, dhá rá leis mar seo: Mar a dheinis-se lem athair Dáivid, agus gur thugais
do céadair chun tí ’ dhéanamh do ’nar chónaigh sé, 4 dein mar an gcéanna liomsa go ndeinead
tigh chun ainme mo Thiarna Dia, chun é ’ thiomnadh chun bheith ag dó túise os a chómhair, agus



ag  déanamh  balaithe  cúmhartha  le  spíosraíbh,  agus  chun  síorfhianaise  aráin,  agus  chun  na
holocauistí ar maidin agus um thráthnóna, agus ar na sabóidibh, agus le linn na ré nua, agus chun
solamnacht ár dTiarna Dia de shíor, nithe atá órdaithe d’Israél. 5 Óĭr is tigh mór an tigh is áil liom
a chur suas: óir tá ár nDia mór os cionn na ndéithe eile go léir. 6 Cé ’ fhéadfaidh, dá bhrí sin, a
dhiongbháil de thigh a chur suas do? Má théann de neamh, agus de neamh na neamh, é ’ ghabháil,
cé hé mise go mbeinn ábalta ar thigh a dhéanamh do? Ach chuige seo amháin, go ndéanfí túis do
dhó os a chómhair. 7 Cuirse ag triall orm, dá bhrí sin, fear oilte, fear go bhfuil ’ fhios aige conas
obair a dhéanamh in ór agus in airgead agus i bprás agus in iarann, i gcorcar agus i scárlóid agus i
ngorm, agus go bhfuil eólas aige ar shnoídheadóireacht, i dteannta na gceárdaithe atá agam anso i
Iúdéa agus i Iérúsalem, fir do sholáthair m’athair Dáivid. 8 Cuir chúm, leis, cranna céadair agus
cranna giúise, agus cranna píne ó Libanus: óir is eól dom go bhfuilid do sheirbhísighse oilte ar
adhmad do leagadh i Libanus, agus beidh mo sheirbhísighse i dteannta do sheirbhíseachsa, 9  chun
flúirse  adhmaid  a  thabhairt  dom.  Óir,  an  tigh  seo  atá  agam le  déanamh beidh  sé  mór  agus
glórmhar thar na beartaibh. 10 Agus tabharfadsa dod sheirbhísighse, na fir oibre atá chun bheith
ag leagadh an adhmaid, fiche míle cór crithneachtan, agus an oiread chéanna de chóraibh eórnan,
agus fiche míle tómhas fíona, agus fiche míle tómhas ola. 

11 Agus do chuir Híram, rí Tuíre, leitir ag triall ar Sholomon agus duairt sé sa leitir: Toisc grá ’
bheith ag an dTiarna dá phobal is ea ’ chuir sé thusa id rí os a gcionn. 12  Agus duairt sé, leis:
Moladh le Tiarna Dia Israél ós é a dhein neamh agus talamh, agus ó thug sé don rí Dáivid mac atá
eagnaí, eólgaiseach lán de thuiscint agus de chiallmhaireacht, chun tí do chur suas chun an Tiarna
agus chun páláis a chur suas do féin. 13 Tá curtha chúm agam, dá bhrí sin,  Híram, m’athair*,
14 mac mná d’iníonachaibh Dain is ea é, agus Tuíriánach ab ea a athair, agus is eól do conas obair
a dhéanamh in ór agus in airgead, agus i bprás, agus in iarann, agus i marmar, agus in adhmad, i
gcorcar  leis,  agus is  sailchuach,  agus i  síoda,  agus i  scárlóid,  agus tá ’  fhios  aige conas gach
snoídheadóireacht do shnoí, agus beartúchán a dhéanamh go glic ar gach ní go mbeadh gá leis san
obair, i dteannta do lucht ceárdsa, agus i dteannta lucht ceárd mo thiarna Dáivid, t’athair. 15 Agus,
an chrithneacht agus an eórna agus an ola agus an fíon atá geallta agat, a Thiarna, cuir ag triall ar
do sheirbhísigh  é,  16 agus  bainfimídne  oiread  crann a  Libanus  agus  do theastóidh  uait,  agus
cuirfimíd iad ar shnámhánaibh, ar an bhfarraige, go Ioppe: agus is agatsa a bheidh iad do bhreith
as san go Iérúsalem. 

17 Agus d’áirimh Solomon a raibh de phroselítibh i dtír Israél, i ndiaidh an áirimh a dhein a athair
Dáivid, agus do fuair sé céad chúig dheich a trí de mhíltibh dhíobh agus sé chéad; 18 agus do chuir
sé seacht ndeich de mhíltibh acu chun bheith ag iompar ualaí ar a nguaillibh, agus ocht ndeich de
mhíltibh acu chun bheith ag gearradh cloch in sna cnucaibh: agus trí mhíle agus sé chéad acu
chun bheith ag tabhairt aire d’obair na ndaoine.

Caib. a Trí

Ceapadh agus órnáidí an teampaill, na cherubimí, agus an brat, agus na pollaí.

1 Agus do thosnaigh Solomon ar theampall an Tiarna do chur suas i Iérúsalem ar chnuc Moria, an
cnuc a taispeánadh dá athair Dáivid, san áit a dh’ollmhaigh Daivid in úrlár buailte Ornáin an
Iebusíteach. 2 Agus do thosnaigh sé an obair sa tarna mí, sa cheathrú bliain dá réim. 3 Agus sid
iad na bonna do chuir Solomon, chun tí Dé do dhéanamh, trí fichid cúbat sa chéad tómhas ar faid,
agus fiche cúbat ar leithead. 4 Agus an póirse a bhí amu’, agus a bhí sínte ar a fhaid, de réir an
tómhais a bhí i leithead an tí, fiche cúbat. Agus céad agus fiche de chúbataibh ab ea an aoirde.
Agus do chlúdaigh sé laistigh é le hór glan. 5 Agus do chúmhdaigh sé an tigh mór le clárachaibh
giúise, agus do chlúdaigh sé na cláracha san le plátaíbh d’ór mhín ar fad. Agus do ghrean sé ar na
plátaibh sin cranna failme, agus mar a bheadh slabhraí agus iad fíte ar a chéile. 6 Agus dhein sé
úrlár an teampaill den mharmar ba luachmhaire, agus bhí sé go han-álainn. 7 Agus den ór ba
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ghlaine ab ea na plátaí lenar chúmhdaigh sé an tigh, agus saileacha an tí, agus na hursana, agus na
fallaí, agus na dóirse: agus do ghrean sé cherubimí ar na fallaíbh.

8 Do dhein sé,  leis,  tigh an  sanctum sanctórum agus é fiche cúbat ar  faid,  de réir  leithead an
teampaill, agus é fiche cúbat ar leithead mar an gcéanna: agus do chúmhdaigh sé é le plátaíbh óir
go raibh tímpall sé chéad talant iontu. 9 Dhein sé, leis, taraingí óir agus bhí meáchaint sé chéad
sicil ins gach tarainge dhíobh: do cúmhdaíodh le hór an seómra uachtarach, leis. 10 Do dhein sé,
leis, i dtigh an sanctuim sanctórum, dhá cherubim d’obair íomháthach, agus chúmhdaigh sé iad le
hór. 11 Bhí sciatháin na  gcerubimí sínte amach fiche cúbat, i dtreó go raibh sciathán acu chúig
cúbait ar faid, agus gur shrois sé falla an tí: agus bhí an sciathán eile chúig cúbait ar faid agus do
shrois sé go dtí sciathán an cherubim eile, 12 ar an gcuma gcéanna bhí sciathán leis an gcerubim
eile chúig cúbait ar faid agus do shrois sé falla an tí: agus bhí an sciathán eile leis sin chúig cúbait
ar faid agus do shrois sé sciathán an cheruib eile. 13 Ar an gcuma san bhí sciatháin an dá cherubim
ar leathadh amach agus iad sínte fiche cúbat: agus bhíodar féin ’na seasamh suas díreach ar a
gcosaibh, agus bhí a n-aghaidh iompaithe i dtreó an tí lasmu’. 14 Agus do dhein sé, leis, brat a
hiasint (nú a sailchuach), a corcar, a scárlóid, a síoda agus cherubimí fíte isteach ann.

15 Agus do dhein sé, leis, ar aghaidh dóirse an teampaill, dhá pholla a bhí trí dheich a cúig de
chúbataibh ar aoirde, agus cínn thuas orthu a bhí chúig chúbait. 16 Do dhein sé, leis, mar ’ bheadh
slabhraí beaga san óraculum agus chuir sé ar cheannaibh na bpollaí iad, agus dhein sé céad gránúll
agus chuir sé idir na slabhraíbh beaga iad. 17 Chuir sé na pollaí sin ag doras an teampaill, polla
acu ar an láimh dheis agus an polla eile ar an láimh chlé. Thug sé Iachin mar ainm ar an bpolla a
bhí ar an láimh dheis agus thug sé Boot mar ainm ar an bpolla a bhí ar an láimh chlé.

Caib. a Ceathair

An altóir práis. An fharraige leachta ar an dá dhamh déag. Na deich mbollóga. Na coínnleóirí, agus
árthaí agus órnáidí an teampaill.

1 Do dhein sé, leis, altóir práis a bhí fiche cúbat ar faid agus fiche cúbat ar leithead agus deich
gcúbait  ar  aoirde;  2 agus farraige  leachta a  bhí  deich gcúbait  ó  bhruach go bruach,  ciorcalda
mórthímpall.  Bhí  an  fharraige  sin  chúig  cúbait  ar  aoirde,  agus  bhí  tríochad  cúbat  de  líne
mórthímpall uirthi. 3 Agus bhí fúithi samhaltas damh, agus sórd greanacháin a bhí deich gcúbait,
ag gabháil tímpall ar bholg na farraige sin lasmu’, i dhá gcuaird mar adéarfí. 4  Agus is amhlaidh a
teilgeadh na daimh: agus do cuireadh an fharraige féin anuas ar dhá dhamh déag, agus bhí trí
daimh acu ag féachaint ó thuaidh, agus trí daimh acu ag féachaint siar, agus trí cínn ag féachaint ó
dheas, agus na trí cínn eile ag féachaint soir, agus bhí an fharraige anuas orthu: agus bhí deireadh
gach daimh isteach fén bhfarraige. 5 Agus bhí leithead lámha de raímhdeas inti (nú de théagar
inti), agus bhí a bruach mar ’ bheadh bruach cupáin nú mar a bheadh lile fiar, agus do théadh trí
mhíle tómhas inti. 6 Agus dhein sé, leis, deich gcínn d’árthaibh níocháin, agus chuir sé chúig cínn
acu ar an láimh dheis agus chúig cínn ar an láimh chlé, chun go nífí iontu gach ní de sna nithibh a
bheadh le hofráil chun holocauist, ach do sna sagartaibh, chun nite inti, a bhí an fharraige.

7 Agus do dhein sé deich gcínn de choínnleóiríbh óir,  de réir  na fuirme ’nar hórdaíodh iad a
dhéanamh, agus chuir sé sa teampall iad, chúig cínn ar an láimh dheis agus chúig cinn ar an láimh
chlé: 8 agus ’na theannta san dhein sé deich gcínn de bhórdaibh, agus shocraigh sé sa teampall
iad, chúig cínn ar an dtaobh deas agus chúig cínn ar an dtaobh clé, agus mar an gcéanna céad
báisín óir. 9 Do dhein sé, leis, cúirt na sagart, agus halla mór, agus dhein sé dóirse sa halla agus
chlúdaigh sé na dóirse le prás. 10 Agus do chuir sé an fharraige ar an dtaobh deas, ar aghaidh an
taoibh thoir i leath an taoibh theas.
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11 Agus do dhein Híram corcáin mhóra, agus adhala agus báisíní, agus do chríochnaigh sé obair
uile an rí i dtigh Dé; 12 ’sé sin le rá, an dá pholla, agus na húlla, agus na cínn ar na pollaibh, agus
an líonobair ag clúdach na gceann os cionn na n-úll, 13 agus cheithre chéad gránúll, agus dhá
shraith líonoibre, i dtreó go raibh dhá líne gránúll dlúite le gach sraith, chun na n-úll agus cínn na
bpollaí do chlúdach. 14 Dhein sé buínn, leis, agus árthaí níocháin, agus do shocraigh sé na hárthaí
ar na bonnaibh. 15 Aon fharraige amháin, agus dhá dhamh déag fén bhfarraige, 16 agus na corcáin
mhóra, agus na hadhail agus na báisíní. Agus do dhein a athair Híram na hárthaí den phrás ba
ghlaine do Sholomon, i dtigh an tiarna. 17 Sa talamh in aice an Iórdain is ea do theilg an rí iad, i
dtalamh chré, idir Sochot agus Saradeta, 18 agus bhí uimhir na n-árthaí dí-áirimh i dtreó nárbh
fhios cad é an mheáchaint práis a bhí iontu. 19 Agus do dhein Solomon na hárthaí go léir do thigh
Dé, agus an altóir óir, agus na búird, ar a mbíodh na bollóga fianaise, 20 agus na coínnleóirí, leis,
den  ór  ba  ghlaine,  mar  aon  lena  lampaíbh,  chun  bheith  ag  déanamh  solais  ar  aghaidh  an
óraculuim, de réir an nóis. 21 Agus bláthanna áirithe agus lampaí, agus ursail óir: agus iad go leir
déanta den ór ba mhíne. 22 Agus na hárthaí, leis, do sna cúmharthachtaíbh, agus na túiseóirí, agus
báisíní, agus na mortair, d’ór dhílis. Agus do ghrean sé dóirse an teampaill a bhí laistigh, ’sé sin an
sanctum sanctórum. Agus d’ór ab ea dóirse an teampaill amu’. Agus sin mar a críochnaíodh an
obair go léir a dhein Solomon i dtigh an Tiarna.

Caib. a Cúig

An airc dá tabhairt isteach sa teampaill le mórán solamnachta. An teampall dá líonadh de ghlóire
Dé.

1 Ansan do thug Solomon isteach na nithe go léir a mhóidigh a athair Dáivid, agus chuir sé an t-
airgead agus an t-ór agus na hárthaí go léir, i measc stóras tí Dé. 2 Ansan do chruinnigh sé i
dteannta ’ chéile i Iérúsalem seanóirí Israél, agus priúnsaí na dtreabh go léir, agus cínn teaghlach
clainne Israél, chun airce connartha an Tiarna do thabhairt amach a cathair Dháivid, ’sé sin a
Síon. 3 Agus tháinig fir Israél go léir ag triall ar an rí i ló solmanta an seachtú mí. 4  Agus nuair a
bhí seanóirí uile Israél tagaithe do thóg na Levítigh suas an airc 5 agus thugadar leó isteach í, mar
aon le  córachaibh uile  an taibearnacail.  Agus thug na sagairt  agus  na Levítigh  leó árthaí  an
tsanctuáriuim a bhí sa taibearnacal. 6 Agus bhí Solomon agus mórphobal Israél, agus a raibh de
dhaoine cruinnithe i dteannta ’ chéile os cómhair na hairce, bhíodar ag íbirt reithí agus damh gan
cómhaireamh: bhí iomadúlacht na victimí chómh mór san. 7 Agus thug na sagairt airc connartha
an Tiarna isteach ’na hinead féin, ’sé sin isteach in  óraculum an teampaill, isteach sa  tsanctum
sanctórum fé  sciathánaibh  na  gcerubimí:  8 i  dtreó  go  raibh  a  sciathána  ar  leathadh  ag  na
cherubimibh os  cionn  na  háite  ’nar  cuireadh  an  airc  agus  gur  chlúdaíodar  an  airc  agus  a
cleathacha. 9 Ach do chítí cínn na gcleathacha, lena n-iompraítí an airc, lasmu’ den óraculum, mar
bhíodar beagan níba shia: ach dá mbeadh duine tamall beag amach ní fhéadfadh sé iad d’fheiscint.
Tá an airc san áit sin ó shin go dtí an lá so. 10 Agus ní raibh aon ní eile istigh san airc ach amháin
an dá leac úd a chuir Maois isteach inti i Hóreb nuair a thug an Tiarna an dlí do chlaínn Israél ar a
dteacht amach as an Éigipt.

11 Ansan, nuair a bhí na sagairt tar éis teacht amach as an  sanctuárium (óir do naomhaíodh ar
féadadh a dh’fháil ann de shagartaibh, agus bhí cuarda agus eagartha na ministreachtaí gan roinnt
eartarthu fós an uair sin), 12 idir Levíteacha agus lucht cantainne, ’sé sin, an mhuíntir a bhí fé
Asaph agus an mhuíntir a bhí fé Heman agus an mhuíntir a bhí fé Iditún, mar aon lena macaibh
agus lena mbráithribh, agus iad éidithe le línéadach mín, do spreagadar an ceól ar na ciomblaibh
agus leis na saltairibh agus leis na cruitibh, agus iad ’na seasamh ar an dtaobh thoir den altóir,
agus céad sagart agus fiche in eineacht leó ag séideadh trúmpaí. 13 Agus nuair a bhíodar go léir ag
spreagadh in éineacht le trúmpaíbh, agus le guth, agus le ciomblaibh, agus le hórganaibh, agus le
gach aon tsaghas úirlisí ceóil, agus a nglór acu á chur suas go hárd, do hairíodh an fuaim i bhfad
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ón áit; i dtreó, nuair a thosnaíodar ar an dTiarna* do mholadh agus ar a rá: Tugaidh glóire don
Tiarna óir is maith é óir maireann a thrócaire de shíór: gur líon scamall tigh an Tiarna 14  agus nár
fhéad na sagairt seasamh agus friothálamh mar gheall ar an scamall. Óir do líonadh tigh Dé le
glóire an Tiarna.

Caib. a Sé

Beannachtaí Sholomoin agus a ghuí.

1 Ansan duairt Solomon: Do gheall an Tiarna go ndéanfadh sé cónaí i scamall, 2 ach tá tigh déanta
agamsa chun a ainme,  chun go ndéanfadh sé cónaí  ann go deó.  3 Ansan d’iompaigh an rí  a
aghaidh agus chuir sé a bheannacht ar mhórphobal Israél (óir bhí an pobal go léir ’na seasamh go
haireach) agus duairt sé: 4 Moladh leis an dTiarna, Dia Israél, mar tá déanta aige i ngníomh an ní
do labhair sé lem athair Dáivid, nuair aduairt sé: 5 Ón lá a thugas mo phobal amach a talamh na
hÉigipte níor thoghas aon chathair i measc treabh uile Israél chun go gcurfí suas inti tigh chun
m’ainme, ná níor thoghas aon fhear eile chun bheith ’na cheann ar mo phobal Israél. 6 Ach do
thoghas Iérúsalem chun go mbeadh m’ainm ann: agus do thoghas Dáivdi chun é ’ chur os cionn
mo phobail Israél. 7 Agus nuair ba mhian lem athair Dáivid tigh a chur suas chun ainme Tiarna
Dia Israél 8 duairt an Tiarna leis: Ó bhí ar aigne agat tigh a chur suas chun m’ainmese is maith a
dheinis é an aigne sin a bheith agat. 9 Ach ní tusa a dhéanfaidh an tigh ach amháin do mhac, an
mac a thiocfaidh amach as do luanaibh, sin é a dhéanfaidh tigh chun m’ainme. 10 Tá an Tiarna, dá
bhrí sin, tar éis an fhocail a labhair sé do chómhlíonadh, agus táimse éirithe suas in áit m’athar
Dáivid, agus táim im shuí i gcathaoir Israél, mar a gheall an Tiarna: agus tá tigh curtha suas agam
chun ainme an Tiarna, Dia Israél, 11 agus tá curtha isteach ann agam an airc ’na bhfuil connradh
an Tiarna, an chonnradh a dhein sé le claínn Israél.

12 Ansan do sheasimh sé ar aghaidh altóra an Tiarna, os cómhair mórphobail Israél, agus do shín
sé amach a dhá láimh. 13 Óir bhí Solomon tar éis scáláin práis a dhéanamh, agus é ’ chur i lár an
teampaill, agus bhí an scálán san chúig cúbait ar faid agus chúig cúbait ar leithead agus trí cúbait
ar aoirde agus is air sin a bhí sé ’na sheasamh: agus ansan tháinig sé ar a ghlúinibh os cómhair
mórphobail Israél agus thóg sé suas a dhá láimh i dtreó na bhflaitheas agus duairt sé:

14 A Thiarna Dia Israél, níl aon Dia mar thusa ar neamh ná ar talamh: cimeádann tú connradh do
thrócaire led sheirbhíseachaibh a bhíonn ag siúl os do chómhair lena gcroí go hiomlán. 15 Tá
cómhlíonta agat dom athair Dáivid gach ní dár gheallais do agus tá críochnaithe agat i ngníomh
gach ar labhrais led bhéal, rud atá taispeánta go soiléir san aimsir seo atá láithreach. 16  Agus
anois,a Thiarna, a Dhia Israél, cómhlíonse dod sheirbhíseach Dáivid, dom athair, pé ní a gheallais
do nuair a dúraís: Ní bheidh tú gan fear uait os mo chómhairse, ’na shuí i gcathaoir Israél, ach
amháin seo, go dtabharfaidh do chlann aire dá slitibh, agus go siúlóid siad im dhlíse mar atá siúlta
agatsa  os  mo chómhair.  17 Agus anois,  a  Thiarna,  a  Dhia Israél,  daingnítear  do bhriathar,  an
briathar a labhrais led sheirbhíseach Dáivid.

18 Agus an féidir, áfach, a chreidiúint go mbeadh Dia ’na chónaí i measc daoine ar an dtalamh?
Mura ndeinid na flaithis agus flaithis na bhflaitheas thu ’ ghabháil nách lú ná san (is féidir é) don
tigh seo atá déanta agamsa! 19 Ach is chuige seo amháin a deineadh é, chun go bhféachfá chun
guí do sheirbhísigh agus chun a achainí, a Thiarna Dia, agus go n-éistfá leis na hachainíochaibh
atá ageat sheirbhíseach á chur chút os do cómhair; 20 chun go mbeadh do shúile ar oscailt agat
agus iad ag féachaint ar an dtigh seo de ló agus d’oíche, ar an áit seo gur gheallais gurb ann a
bheifí ag glaoch ar t’ainm; 21 agus chun go n-éistfá leis an nguí atá ageat sheirbhíseach á ghuí
ann: éist, dá bhrí sin, le guí do sheirbhísigh agus le guí do phobail Israél. Pé duine a bheidh ag guí
chút san áit seo éistse leis ó t’áit chónaithe, ’sé sin ó neamh, agus bí trócaireach.
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22 Má dheineann aon duine peaca in aghaidh a chómharsan, agus go dtiocfaidh sé ag dearbhú ’na
choinnibh agus go gcuirfidh sé ceangal eascaine air féin os cómhair na haltórach sa tigh seo,
23 ansan deinse éisteacht ó neamh agus dein ceart dod sheirbhíseachaibh, ag cúiteamh leis an
nduine mallaithe i dtreó go dtitfidh a mhallaitheacht ar a cheann féin agus ag déanamh díoltais ar
son an fhíoraein ag cúiteamh a fhíoraontachta leis.

24 Má bhíonn buaite ag á namhaid ar do phobal Israél (óir déanfaid siad peaca id choinnibh) agus
go n-iompóid siad agus go ndéanfaid siad an aithrí, agus go mbeid siad ag glaoch ar t’ainm agus
ag guí chút san áit seo, 25 ansan deinse éisteacht leó ó neamh, agus a bpeaca do mhaitheamh dod
phobal Israél agus iad a thabhairt thar n-ais chun na tíre a thugais dóibh agus dá n-aithreachaibh.

26 Má bhíd na flaithis dúnta suas agus gan aon fhearthainn ag titim, de dheascaibh peacaí na
ndaoine, agus go mbeid siad ag guí chút san áit seo, agus ag déanamh admhála chun t’ainme, agus
ag iompáil óna bpeacaíbh nuair a chuireann tú pionós orthu, 27 deinse ansan, a Thiarna, éisteacht
leó ó neamh agus peacaí  do sheirbhíseach agus do phobail  Israél  a mhaitheamh, agus an tslí
mhaith ’na siúlóid siad do mhúineadh dhóibh: agus tabhair fearthainn uait ar an dtalamh so a
thugais le sealbhú dod phobail.

28 Má éiríonn gorta sa tír, nú pláig, nú milleadh, nú gaoth rua, nú lócaistí, nú duillmhíola; nú má
scriosaid a namhaid an tír; nú má imdhruidid siad a gcathracha; pé sceímhle nú lagachar a bheidh
orthu; 29 ansan má bhíonn éinne de chlaínn Israél, toisc go n-aithníonn sé [a]* bhárthan féin agus
a laige féin, ag guí agus ag leathadh a lámh amach sa tigh seo, 30 eistse leis ó neamh, ó áit árd do
chónaithe, agus tabhair maithiúnachas, agus tabhair do gach duine de réir a shlite, na slithe is eól
duit a bheith aige ’na chroí: (óir is duit amháin is eól croíthe clainne daoine): 31 i dtreó go mbeidh
eagla acu rómhat agus go siúlóid siad id shlitibhse i gcaitheamh na laethanta go léir a bheid siad
beó ar uachtar na talún, an talamh a thugais dár n-aithreachaibh. 

32 An duine iasachta, leis, an té nách ded phobal Israél, má thágann sé ó thír i gcéin, ar son do
mhórainme, agus ar son do lámha cómhachtaí; agus ar son do chuisleann sínte amach, chun tu ’
dh’adhradh san áit seo: 33 éistse leis ó neamh, t’áit chónaithe atá daingean, agus dein gach ní dá
n-iarrfaidh an duine iasachta san ort: ionas go gcuirfid daoine uile an domhain aithne ar t’ainm
agus go mbeidh eagla acu rómhat, mar atá ageat phobal Israél, agus go mbeidh ’ fhios acu go
nglaeitear t’ainm sa tigh seo atá curtha suas agamsa.

34 Má bhíd do dhaoine ag dul amach chun cogaidh in aghaidh a namhad fan na slí ’na mbeidh
tusa dhá stiúrú, agus go mbeid siad ’ot adhradh i dtreó slí na cathrach so atá tofa agat, agus i dtreó
an tí seo atá curtha suas agamsa chun t’ainme, 35 deinse éisteacht ó neamh lena nguí agus lena n-
achainí, agus dein iad do dhíogailt. 36 Agus má dheinid said peaca i t’aghaidh (óir níl aon duine ná
deineann peaca), agus má bhíonn fearg agat chúthu agus go dtabharfair suas dá namhaid iad agus
go mbéarfaid siad san leó iad i mbraighdineas go dtír i gcéin nú i gcóngar; 37 agus má iompaíd
siad, ’na gcroí, sa tír sin ’nar seóladh i mbraighdineas iad, agus go ndéanfaid siad aithrí, agus go
mbeid siad ag guí chút i dtalamh a mbraighdinis, agus má deirid siad: Tá peaca déanta againn, tá
an mhallaitheacht déanta againn, tá an éagóir déanta againn, 38 agus má chasaid siad ort lena
gcroí go hiomlán agus lena n-anam go hiomlán, i dtalamh a mbraighdinis, gur seóladh ann iad,
agus má dheinid siad adhradh i dtreó slí a dtíre féin, an tír a thugais dá n-aithreachaibh, agus i
dtreó na cathrach so atá tofa agat, agus i dtreó an tí seo atá curtha suas agamsa chun t’ainme,
39 deinse  ansan  éisteacht  ó  neamh,  ó  t’áit  chónaithe  atá  daingean,  lena  nguí,  agus  dein
breithiúntas, agus maith dod phobal, bíodh go bhfuil peaca déanta acu: 40 óir is tusa mo Dhia:
bíodh do shúile, aicim ort, ar oscailt, agus bíodh do chluasa ag éisteacht leis an nguí a deintear san
áit seo.
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41 Éirigh anois, dá bhrí sin, a Thiarna Dia, isteach in áit do shuaimhnis, tusa agus airc do nirt.
Cuireadh do sagairt, a Thiarna Dia, slánú úmpu, agus bíodh áthas, i nithibh fónta, ar do dhaoine
naofa. 42 A Thiarna Dia, ná hiompaigh uait aghaidh do dhuine úngtha: cuímhnigh ar thrócairíbh
do sheirbhísigh Dáivid.

Caib. a Seacht

Tine ó neamh ag dó na n-íbirtí. Solamnacht tiomnaithe an teampaill. Dia dhá thabhairt le tuiscint go
bhfuil éistithe aige le guí Sholomoin, ach go leanfaidh Solomon dílis do.

1 Agus nuair a bhí a ghuí críochnaithe [ag]* Solomon tháinig tine anuas ó neamh agus do dhóigh
sí na holocauistí agus na victimí, agus do líon mórgacht an Tiarna an tigh. 2 Agus níor fhéad na
sagairt dul isteach i dteampall an Tiarna óir bhí mórgacht an Tiarna tar éis teampaill an Tiarna do
líonadh. 3 Agus do chonaic clann Israél go léir an tine ag teacht anuas, agus glóire an Tiarna ar an
dtigh, agus do chaitheadar iad féin anuas, agus a n-aighthe chun an tailimh, ar an úrlár cloiche,
agus iad ag adhradh, agus ag moladh an Tiarna, de bhrí gur maith é,  de bhrí  go maireann a
thrócaire de shíor.

4 Agus bhí an rí agus na daoine go léir ag íbirt victimí os cómhair an Tiarna. 5 Agus d’íbir an rí
Solomon fiche míle damh, agus céad agus fiche de mhíltibh reithí, agus do thiomnaigh an rí agus
na daoine go léir tigh Dé. 6 Agus bhí na sagairt ’na seasamh ’na hoificibh, agus na Levíteacha agus
úirlisí ceóil an Tiarna acu, na húirlisí a dhein an rí Dáivid chun an Tiarna do mholadh: de bhrí go
maireann a thrócaire de shíor, agus iad ag canadh hiomann Dháivid de réir a ministreachta. Agus
bhí  na  sagairt  ag  séideadh  na  dtrúmpaí  os  a  gcómhair  agus  Israél  uile  ’na  seasamh.  7 Do
naomhaigh Solomon, leis, meán na cúirte ar aghaidh teampaill an Tiarna: óir is ann a dh’ofráil sé
na holocauistí, agus saíll na n-ofrálacha síochána, toisc nárbh fhéidir don altóir práis a dhein sé na
holocauistí agus íbirtí na saille, d’iompar.

8 Do dhein Solomon an uair sin solamnacht ocht lá, agus Israél go léir ’na theannta, pobal ana-
mhór  ó  bhéal  Emait  go  sruth  na  hÉigipte.  9 Agus  do  dhein  sé,  an  t-ochtú  lá,  cómhthionól
solmanta,  toisc  go  raibh  tiomnú na  haltórach  seacht  lá  aige  á  dhéanamh,  agus  go  raibh  an
tsolamnacht aige á cheiliúradh ar feadh seacht lá.

10 Ansan, an tríú lá fichid den seachtú mí chuir sé na daoine uaidh abhaile chun a dtithe féinig,
agus iad lán d’áthas agus de gháirdeachas mar gheall ar an maitheas a bhí déanta ag an dTiarna
do Dháivid agus do Sholomon agus d’Israél go léir, a phobal féin.

11 Agus do chríochnaigh Solomon tigh an Tiarna agus tigh an rí, agus gach ní dá raibh beartaithe
aige ’na chroí a dhéanamh i dtigh an Tiarna agus ’na thigh féin, agus d’éirigh leis. 12  Agus do
thaispeáin an Tiarna é féin do san oíche agus duairt sé leis: D’éisteas led ghuí agus ta an áit seo
tofa agam dom féin mar thigh chun íbirte. 13 Má dhúnaim suas neamh agus ná beidh fearthainn
ag titim, nú má thugaim órdú agus go ndéarfad leis an lócast an talamh a dh’ithe, nú má chuirim
pláig ar mo phobal, 14 agus go n-iompóidh mo phobal, ar a bhfuil m’ainm glaeite, agus go gcuirfid
siad achainí chúm, agus go loirceóid siad m’aghaidh, agus go ndéanfaid siad aithrí in sna slithibh
rómhallaithe is leó: éistfead leó an uair sin ó neamh agus maithfead a bpeacaí dhóibh agus slánód
a dtír. 15 Beid mo shúile ar oscailt agus mo chluasa ag tabhairt aire do ghuí an té a bheidh ag guí
chúm san áit seo. 16 Óir tá an áit seo tofa naomhaithe agam chun m’ainme do bheith ann go deó,
agus chun mo shúile agus mo chroí a dh’fhanúint ann i gcónaí.
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17 Agus id thaobhsa féin, má shiúlann tú os mo chómhair mar a shiúlaigh t’athair Dáivid, agus
déanamh de réir a bhfuil órdaithe agam duit, agus mo reachta agus mo bhreitheanna do chimeád,
18 árdód suas cathaoir do ríochta mar a gheallas do t’athair Dáivid, nuair aduart: Ní bheidh tú gan
fear  ded  shliocht  ’na  rí  in  Israél.  19 Ach  má  iompaíonn  sibh  uaim  agus  mo  reachta  agus
m’aitheanta do thréigean, na reachta agus na haitheanta atá curtha os úr gcómhair agam, agus go
n-imeóidh  sibh  agus  go  bhfriothálfaidh  sibh  déithe  iasachta  agus  go  n-adharfaidh  sibh  iad,
20 stracfad sibh ó phréimh aníos as an dtalamh so liom atá tabhartha agam díbh. Agus an tigh seo
atá naomhaithe agam chun m’ainme, teilgfead ó m’aghaidh é, agus fágfadh é ’na ghuith agus ’na
shampla i measc na náisiún go léir. 21 Agus beidh an tigh seo ’na ghuith do gach a ngeóbhaidh
thairis agus beidh uathás orthu agus déarfaid siad: Cad ’na thaobh gur dhein an Tiarna mar sin
leis an dtír seo agus leis an dtigh seo? 22 Agus freagrófar: Toisc gur thréigeadar an Tiarna, Dia a
n-athrach, an Dia a thug amach iad a tír na hÉigipte, agus gur rugadar greim ar dhéithibh iasachta
agus go rabhadar dhá n-adhradh agus dhá n-onórú: dá dheascaibh sin is ea atá na huilc go léir sin
tagaithe orthu.

Caib. a hOcht

Foirinimh Sholomoin agus a ghníomhartha eile.

1 Agus nuair a bhí fiche bliain caite tar éis tí  an Tiarna agus a thigh féin a bheith déanta ag
Solomon: 2 d’fhoirinimh sé na cathracha a bhí tabhartha ag Híraim do Sholomon agus chuir sé
clann Isráel ’na gcónaí iontu. 3 Chuaigh sé, leis, isteach in Emat Suba agus ghlac sé seilbh ann.
4 Agus chuir sé suas Palmíra san uaigneas, agus dhein sé cathracha láidre eile in Emat. 5 Agus do
chuir sé suas Bet-horon uachtair, agus Bet-horon íochtair, cathracha go raibh fallaí orthu, agus
geataí, agus sabhanna, agus gluis. 6 Balaat, leis, agus na cathracha láidre go léir a bhí ag Solomon,
agus cathracha na gcarbat, agus cathracha na marcach. Gach ní dár mhian le Solomon, agus dár
bheartaigh sé, d’fhoirinimh sé é i Iérúsalem agus i Libanus, agus i dtalamh uile a réime.

7 Na  daoine  go  léir  a  bhí  fágtha  de  sna  Hetítigh,  agus  de  sna  hAmorrhítigh,  agus  de  sna
Pheresítigh, agus de sna Hevítigh, agus de sna Iebusítigh, daoine nár bhain le sliocht Israél: 8  dá
sliocht san agus den tsliocht nár chuir clann Israél chun báis do dhein Solomon lucht cíosa ’ dhíol,
go dtí an lá so. 9 Ach níor chuir sé éinne de chlaínn Israél ag sclábhaíocht in oibreachaibh an rí,
óir fir chun cogaidh ab ea iad san, agus mórthaoisigh, agus rialtóirí ar a charbataibh agus ar a
mharcacaibh.  10 Agus  bhí  dhá  chéad  agus  caogad  ar  fad  de  mhórthaoiseachaibh  ar  armáil
Sholomoin, agus bhídís ag múineadh na poiblíochta.

11 Agus d’aistrigh sé iníon Pharao ó chathair Dháivid chun an tí a bhí curtha suas aige dhi. Óir
duairt an rí: Ní bheidh mo bhean ’na cónaí i dtigh Dáivid rí Israél mar tá an tigh sin naomhaithe:
óir tháinig airc an Tiarna isteach ann.

12 Agus d’íbir Solomon  holocauistí chun an Tiarna ar altóir an Tiarna, an altóir a dhein sé ar
aghaidh an phóirse 13 i  dtreó go ndéanfí ofráil  uirthi gach lá de réir  reachta Mhaoise,  in sna
sabóidibh, agus in sna réannaibh nua, agus ar na laethanta féile trí huaire sa mbliain, ’sé sin le rá, i
bhféile an aráin gan giost, agus i bhféile na seachtainí, agus i bhféile na dtaibearnacal. 14  Agus do
shocraigh sé, de reir mar a bhí órdaithe ag á athair Dáivid, oificí na sagart ’na ministreachtaibh:
agus na Levítigh ’na n-órd, chun bheith ag moladh agus ag ministreacht os cómhair na sagart, de
réir dualgais gach lae: agus na dóirseóirí ’na rannaibh de réir gheata agus geata: óir sin mar a
dh’órdaigh an duine le Dia, Dáivid. 15 Agus níor chuaigh na sagairt ná na Levítigh bun-os-cionn
le hórdaithibh an rí i dtaobh aon ní dár órdaigh sé, ná i dtaobh cimeád na stóras. 16 Bhí na costaisí
go léir ollamh ag Solomon ón lá a chuir sé cloch bhuínn tí an Tiarna go dtí an lá a chríochnaigh sé
é. 
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17 Ansan d’imigh Solomon go dtí Asiongaber, agus go dtí Ailat, ar bruach na Mara Rua, áit atá i
dtalamh  Edoim,  18 agus  do  chuir  Híram  loingeas  chuige trí  lámhaibh  a  sheirbhíseach,  agus
máirnéalaigh a bhí oilte, agus chuadar in éineacht le sheirbhísigh Sholomoin go hOphir, agus do
thógadar as san caogad* talant óir agus thugadar ag triall ar rí Solomon é.

Caib. a Naoi

Bannrín Shaba ag déanamh iúnadh d’eagna Sholomoin. A shaibhreas agus a ghlóire. A bhás.

1 Agus d’airigh bannrín Shaba cáil Sholomoin tháinig sí chun é ’ thriail le ceisteannaibh crua ag
Iérúsalem, agus mórán saibhris aici, agus camaill agus ualaí spíosra orthu, agus mórán óir, agus
clocha lómhara. Agus nuair a tháinig sí go dtí Solomon do labhair sí leis gach a raibh ’na croí.
2 Agus do mhínigh Solomon di gach ní dár chuir sí os a cómhair, agus ní raibh aon ní nár dhein sé
soiléir di. 3 Agus nuair a chonaic sí na nithe sin, eadhon eagna Sholomoin agus an tigh a bhí
déanta aige,  4 agus na biatha a bhí  ar  a  bhórd,  agus áiteanna cónaithe a  sheirbhíseach,  agus
gnóthaí a lucht friothála, agus a n-éadaí, a dháilimh, leis, agus a n-eadaí, agus na victimí a bhíodh
aige dá ofráil i dtigh an Tiarna, le neart alltachta ní raibh a thuilleadh meanmna inti. 5 Agus duairt
sí leis an rí: Is fíor an focal a dh’airíos im dhúthaigh i dtaobh do dhea-thréithe agus i dtaobh
t’eagna. 6 Níor chreideas an mhuíntir a bhí ’gá ínsint dom go dtí gur thánag, agus go bhfeacaigh
mo shúile, agus gur thuigeas gurbh ar éigin a hínseadh dom leath na heagna atá agat. Tá buaite ar
do cháil ageat dhea-thréithibh. 7 Is aoibhinn do sna fearaibh atá agat, agus do sna seirbhísigh a
bhíonn i gcónaí ’na seasamh os do chomhair agus ag éisteacht le t’eagna. 8 Moladh led Thiarna
Dia gur thoil leis tu ’ chur id shuí ’na chathaoir ríoga, id rí dod Thiarna Dia. Óir tá grá ag Dia do
Israél agus cosnóidh sé iad go deó: dá dheascaibh sin is ea ’ dhein sé rí dhíotsa os a gcionn chun
bheith  ag déanamh breithe agus cirt.  9 Agus thug sí  don rí  céad  talant agus fiche d’ór,  agus
mórchuid spíosraí, agus clocha ana-luachmhara. Ní raibh aon spíosraí mar na spíosraí úd a thug
bannrín Shaba do Sholomon. 10 Agus do thug seirbhísigh Híraim agus sheirbhísigh Sholomoin ó
Ophir leó ór, gus cranna thuíne agus clocha ana-luachmhara. 11 Agus do dhein an rí den adhmad
thuíne staighrí i dtigh an Tiarna agus i dtigh an rí, agus cruiteanna agus saltairí do sna cantairíbh.
Agus ní feacthas riamh i dtír Iúda craínn mar iad súd.

12 Agus thug Solomon do bhannrín Shaba gach ní dár theastaigh uaithi agus dár iarr sí air, agus
níba mhó go mór ná mar a thug sí chuige de nithibh, agus chuaigh sí thar n-ais chun a tíre féin, i
féin agus a seirbhísigh.

13 Agus sé chéad trí  fichid a sé de  thalantaibh óir ab ea meáchaint an óir a tugtí  ag triall  ar
Solomon gach aon bhliain: 14 in éaghmais an méid a thugadh leagáidí na náisiún chuige, agus na
ceannaithe, agus ríthe uile Arabia, agus tiarnaí na dtíortha, daoine a bhíodh ag tabhairt óir agus
airgid ag triall ar Sholomon.

15 Agus do dhein Solomon dhá chéad sleagh óir, agus sé chéad píosa óir ag dul ins gach sleagh
dhíobh. 16 Agus trí chéad sciath óír, de thrí chéad píosa óir a chuaigh chun gach scéithe dhíobh do
chlúdach. Agus do chur an rí isteach iad san armlán a bhí tímpallta le hadhmad. 17  Agus do dhein
an rí, leis, ríchathaoir mhór éabair agus chlúdaigh sé í le hór glan, agus bhí sé céimeanna suas
chun na cathaoireach, agus cos-stól óir agus dhá ghéag, géag ar gach taobh, agus dhá león agus
iad ’na seasamh ag an dá ghéig. 19 Agus ’na theannta san dhá cheann déag eile de leónaibh beaga
ar na céimeannaibh ar gach taobh. Ní raibh a leithéid de ríchathaoir in aon ríocht eile. 20 Agus
árthaí óir ab ea a raibh d’árthaíbh ar bhórd an rí, agus a raibh d’árthaíbh i dtigh foraoise Libanuis
árthaí óir ab ea iad den ór ba ghlaine. Óir ní raibh aon mheas ar airgead in sna laethibh sin.
21 Mar do théadh loingeas an rí go Tarsis, le seirbhísigh Híraim, uair ins gach trí bliana, agus
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thugaidís leó as san ór agus airgead, agus éabar, agus apanna, agus péacóga. 22 Agus do móradh
Solomon thar ríthe an domhain i saibhreas agus i nglóire. 23 Agus ba mhian le ríthibh an domhain
aghaidh Sholomoin a dh’fheiscint, ionas go gcloisfidís an eagna a bhí tabhartha ag Dia dho ’na
chroí. 24 Agus thugaidís bronntanaisí chuige gach aon bhliain, árthaí airgid agus árthaí óir, agus
éadaí, agus arm cosanta, agus spíosraí, agus eachra, agus miúilí. 25 Bhí daichead míle each ag
Solomon in sna stáblaíbh, agus dhá mhíle dhéag carbat, agus marcaigh, agus shocraigh sé iad i
gcathrachaibh na gcarbat, agus i Iérúsalem mar a mbíodh an rí. 26 Agus bhí smacht aige ar a raibh
de ríthibh ó abhainn Iúphrátes go dtí  talamh na bhFilistíneach agus go dtí  teóra na hÉigipte.
27 Agus dhein sé airgead chómh iomarcach leis na clochaibh i Iérúsalem, agus craínn céadair
chómh hiomarcach leis na sicamóraibh a bhíonn ag fás ar na machairíbh. 28 Agus do tugtí eachra
chuige as an Éigipt agus as na dúthaíbh go léir.

29 Ach an chuid eile de ghníomharthaibh Sholomoin, ó thosach go deireadh, táid siad scríofa i
bhfoclaibh Natain an fáidh, agus i leabhraibh Ahiais an Siloníteach, agus in aislinn Addo an fisí, in
aghaidh Ieroboaim mac Nabait.

30 Agus do réimigh Solomon i Iérúsalem, os cionn Israél uile, ar feadh daichead blian. 31 Agus do
chodail sé i bhfochair a athrach: agus do hadhlacadh é i gcathair Dháivid: agus do ghlac Roboam,
a mhac, réim in’ inead.

Caib. a Deich

Freagra stuacach ag Roboam á thabhairt ar na daoine. Deich dtreibh ag iompáil uaidh.

1 Agus chuaigh Roboam go Sichem: óir bhí Israél go léir cruinnithe san áit sin chun rí ’ dhéanamh
de. 2 Agus bhí Ieroboam mac Nabait san Éígipt, ag teitheadh ó Sholomon, agus d’airigh sé é agus
tháinig sé thar n-ais láithreach. 3 Agus chuireadar fios air, agus tháinig sé in éineacht le hIsraél go
léir agus do labhradar le Roboam agus dúradar: 4 Do bhrúigh t’athair sinn fé chuíng ródhéarmhar.
Deinse sinn do rialadh le láimh a bheidh níos éadroma ná mar a dhein t’athair, óir do chuir sé
sclábhaíocht throm orainn. Éadromaighse an t-ualach rud éing ionas go ndéanfaimís seirbhís duit.
5 Agus duairt sé leó: Tagaidh chúm arís i gceann trí lá. Nuair a bhí na daoine imithe 6 chuaigh sé i
gcómhairle leis na seanóiríbh a bhíodh ’na seasamh i láthair a athar Solomon an fhaid a bhí sé
beó, agus duairt sé leó: Cad í úr gcómhairlese dhom go dtugad freagra ar na daoinibh? 7  Agus
dúradar  leis:  Má ghlacann tú na daoine seo réidh  agus  labhairt  go cneasta  leó  beid  siad  ’na
seirbhíseachaibh agat go deó. 8 Ach do dhiúltaigh sé do chómhairle na seanóirí agus do labhair sé
leis an fearaibh óga a tógadh in éineacht leis agus a bhí ’na chuallacht, 9 agus duairt sé leó: Cad is
dó’ libhse? Nú cad é an freagra ’ thabharfad ar na daoinibh seo adeir liom: Bog an chuíng a chuir
t’athair orainn? 10 Agus thugadar san an freagra a thabharfadh fir óga a tógadh in éineacht leis i
bpléisiúr, agus dúradar: Seo mar a labharfair leis na daoinibh sin aduairt leat: Do dhein t’athair ár
gcuíng trom. Deinse an chuíng do bhogadh dhúinn: Seo mar adéarfair leó: Is raímhre mo lúidínse
ná caoldrom mh’athar. 11 Do chuir m’athair cuíng throm oraibh. Cuirfeadsa tuilleadh méachaint’
sa chuíng sin. Do ghabhadh m’athair de sciúirsíbh oraibh. De  scorpionaibh ia ea ’ gheóbhadsa
oraibh.

12 Ansan tháinig Ieroboam agus na daoine go léir ag triall ar Roboam an tríú lá, fé mar aduairt sé
leó,  13 agus thug an rí  freagra nár chneasta orthu, i  gcoinnibh chómhairle na seanóirí.  14 Do
labhair  sé  leó  de  réir  chómhairle  na  bhfear  óg:  do  chuir  m’athair  oraibh  cuíng  throm,  agus
déanfadsa an chuíng sin níos troime oraibh: agus do ghabhadh m’athair de sciúirsíbh oraibh, ach
is de scorpionaibh a gheóbhadsa oraibh. 15 Agus níor thug sé toil d’achainí na ndaoine: óir b’é toil
Dé  go  gcómhlíonfí  a  bhriathar,  an  briathar  a  labhair  sé,  trí  láimh  Ahiais  an  Siloníteach,  le
Ieroboam mac Nabait. 16 Agus nuair a labhair sé chómh garbh leis na daoine dúradar leis: Níl aon
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pháirt againne i nDáivid, ná níl aon oidhreacht againn i mac Ísai. Thar n-ais chun úr dtithibh libh,
a Israél, agus deinse, a Dháivid, do theaghlach féin do chothú. Agus d’imigh Israél chun a dtithe.
17 Agus do réimigh Roboam os cionn clainne Israél a bhí ’na gcónaí i gcathrachaibh Iúda. 18 Agus
do chuir an rí Roboam Adúram uaidh, an fear a bhí os cionn na cánach, agus do ghoibh clann
Israél de chlochaibh ann agus fuair sé bás. Agus chuaigh Roboam suas isteach ’na charbat agus do
theith sé go Iérúsalem, 19 agus do scar Israél le teaghlach Dháivid go dtí an lá so.

Caib. a hAondéag

Réim Roboaim; neartú a ríochta.

1 Agus tháinig Roboam go Iérúsalem agus do ghlaeigh sé  chun a  chéile  teaghlach Iúda agus
Bheniamín, cead agus cheithre fichid de mhíltibh fear tofa agus d’fhearaibh cogaidh, chun cogaidh
do chur ar Israél agus a ríocht do thabhairt thar n-ais chuige. 2 Ansan tháinig briathar an Tiarna
ag triall ar Shemeias fear Dé agus duairt sé: 3 Labhair le Roboam rí Iúda, agus le hIsraél uile, i Iúda
agus i mBeniamín: 4 Seo mar adeir an Tiarna: Caithfidh sibh gan dul suas, ná cómhrac in aghaidh
úr mbráithre. Imíodh gach fear thar n-ais chun a thí féin, óir is lem thoilse a deineadh an ní seo.
Agus nuair ’ airíodar focal an Tiarna chuadar thar n-ais agus níor chuadar i gcoinnibh Ieroboaim.
5 Agus do chónaigh Roboam i Iérúsalem agus chuir sé suas cathracha múrtha i Iúda. 6 Do chuir sé
suas Betlehem, agus Etam, agus Tecue, 7 agus Betsur, agus Socho, agus Odollam, 8 agus Get, agus
Maresa, agus Siph, 9 agus Adúram, agus Lachis, agus Asecha. 10 Saraa, leis, agus Aialon, agus
Hebron, cathracha atá i Iúda agus Beniamín*, cathracha atá daingean go maith. 11 Agus nuair a
bhíodar múrtha le fallaíbh aige chuir sé iontu rialtóirí agus tithe stóir lán de lón, eadhon, d’ola
agus d’fhíon. 12 Dá éaghmais sin dhein sé armlán lán de sciathaibh agus de shleathaibh, agus do
dhaingnigh sé go hana-mhaith iad agus bhí sé ’na rí ar Iúda agus ar Bheniamín.

13 Agus na sagairt agus na Levítigh a bhí in Israél go léir thánadar ag triall air as an n-ineadaibh.
14 D’fhágadar a suburbanna agus a sealúsaí féin agus thánadar anall go Iúda agus go Iérúsalem,
mar bhí Ieroboam agus a chlann mhac tar éis iad do chaitheamh amach ó aon ghnóthaí sagairt do
dhéanamh chun an Tiarna. 15 Agus do dhein sé sagairt do féin do sna háiteannaibh árda, agus do
sna diabhalaibh, agus do sna gamhnaibh a bhí déanta aige. 16 ’Na theannta san, a treabhaibh uile
Israél, na daoine a thug a gcroí chun Tiarna Dia Israél do lorg, is go Iérúsalem a thagaidís chun a
victimí d’íbirt  i  láthair  Tiarna  Dia  a  n-athrach.  17 Agus  do  neartaíodar  ríocht  Iúda  agus
chimeádadar ar a bonnaibh í* ar feadh trí  mblian. Mar níor shiúlaíodar i  slitibh Dháivid agus
Sholomoin ach amháin ar feadh trí mblain.

18 Agus do phós Roboam Mahalat iníon Ierimoit mhic Dháivid: agus Abihail iníon Eliaib mhic
Ísai, 19 agus do rugadar clann mhac do, Iehus agus Somorias agus Soom. 20 Agus ’na dhiaidh san
do phós sé Maacha iníon Absaloim, agus do rug sí sin do Abia, agus Etai, agus Sisa, agus Salomit.
21 Agus thug Roboam grá do Mhaacha iníon Absaloim thar a mhnáibh go léir agus a leannánaibh:
óir bhí ocht mná déag pósta aige, agus trí fichid leannán, agus do ghein sé ocht maca fichid agus
trí fichid iníon. 22 Ach do chuir sé os a gcionn go léir Abia mac Mhaacha, chun é ’ bheith in’
uachtarán os cionn a bhráthar go léir: mar bhí sé ar aigne rí ’ dhéanamh de, 23 toisc é ’ bheith níos
eagnaí agus níos cómhachtaí ná a chlann mhac go léir, agus i dtíorthaibh Iúda agus Bheniamín,
agus in sna cathrachaibh múrtha go léir, agus thug sé dhóibh flúirse lóin, agus do loirg sé mórán
ban.

Caib. a Dódhéag

Roboam, mar gheall ar a pheacaibh, dá thabhairt isteach i láimh rí na hÉigipte: agus stóras uile an
teampaill ag rí na hÉigipte á bhreith leis.
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1 Agus nuair a neartaíodh agus do daingníodh ríocht Roboaim do thréig sé dlí an Tiarna, é féin
agus Israél go léir. 2 Agus sa chúigiú bliain de réim Roboaim tháinig Sesac rí na hÉigipte aníos in
aghaidh Iérúsalem (mar bhíodar tar éis peacaí ’ dhéanamh in aghaidh an Tiarna) 3 agus dhá chéad
déag carbat aige,  agus trí  fichid míle marcach, agus bhí  na daoine a tháinig leis  as an Éigipt
bhíodar thar áireamh, Libiánaigh, agus Troglodítigh, agus Étíópacha. 4 Agus thóg sé na cathracha
ba threise i Iúda agus tháinig sé go Iérúsalem. 5 Agus tháinig an fáidh Semaias ag triall ar Roboam
agus ar ríogra Iúda a bhí cruinnithe i Iérúsalem ag teitheadh ó Shesac, agus duairt sé leó: Seo mar
adeir an Tiarna: D’fhágúirse mise, agus d’fhágas-sa sibhse i láimh Shesaic. 6 Agus bhí alltacht ar
ríogra Israél agus ar an rí, agus dúradar: Tá an Tiarna ceart. 7 Agus nuair a chonaic an Tiarna go
rabhadar úmhlaithe tháinig briathar an Tiarna chun Semeiais, agus duairt sé: Ó táid siad úmhal ní
ídeód iad, agus tabharfad beagán cúnta dhóibh, agus ní thitfidh m’fhearg ar Iérúsalem trí láimh
Shesaic, 8 ach beid siad i seirbhís aige, i dtreó go bhfeicfid siad an deifríocht atá idir mo sheirbhís-
se agus seirbhís ríochta talúnda. 9 Agus d’imigh Sesac, rí na hÉigipte, ó Iérúsalem, agus do rug sé
leis stóras tí an Tiarna, agus stóras tí an rí, agus do rug sé leis gach aon rud agus na sciatha óír a
dhein  Solomon.  10 Agus  do  dhein  an  rí  sciatha  práis,  ’na  n-inead,  agus  thug  sé  iad  do
thaoiseachaibh lucht iompair na sciath, a bhíodh ag cosaint dorais an pháláis. 11 Agus nuair a
chuaigh an rí isteach i dtigh an Tiarna tháinig lucht iompair na scéith agus thógadar iad agus do
rugadar leó thar n-ais iad chun a n-armláin. 12 Ach ’na thaobh san, toisc iad a bheith úmhlaithe
d’iompaigh fearg an Tiarna uathu, agus agus níor ídíodh* ar fad iad: óir i Iúda féin do fuaradh dea-
oibreacha. 13 Dá bhrí sin do neartaíodh an rí Roboam i Iérúsalem agus do réimigh sé. Bhí sé bliain
agus  daichead  d’aois  nuair  a  thosnaigh  a  réim,  agus  do  réimigh  sé  seacht  mbliana  déag  i
Iérúsalem, an chathair a thoibh an Tiarna a treabhaibh uile Israél chun a ainme do bhunáitiú inti:
agus Ammoníteach ab ea a mháthair, agus Naama ab ainm di. 14 Ach do dhein sé an t-olc, agus
níor ollmhaigh sé a chroí chun an Tiarna do lorg. 

15 Ach gníomhartha  Roboaim ó  thosach  go  deireadh  táid  siad  scríofa  i  leabhraibh  an fháidh
Semeias, agus i leabhraibh an fhisí Addo, agus cúntas cruínn orthu. Agus bhí cogadh idir Roboam
agus Ieroboam i gcaitheamh a laethanta go léir. 16 Agus do chodail Roboam i bhfochair a athrach
agus do hadhlacadh é i Iérúsalem i gcathair Dháivid, agus do réimigh a mhac Abia in’ inead. 

Caib. a Trídéag

Réim Abia: a bhua ar Ieroboam.

1 San ochtú bliain déag do Ieroboam ’na rí do ghlac Abia réim os cionn Iúda. 2 Ar feadh trí mblian
do réimigh sé i Iérúsalem, agus Michaia1 ab ainm dá mháthair, iníon Uriel ó Ghabaa. Agus bhí
cogadh idir Abia agus Ieroboam. 3 Agus nuair a thosnaigh Abia an cath agus cheithre chéad míle
fear aige d’fhearaibh tofa, fíorthréana, do ghléas Ieroboam a shlua ’na choinnibh, ocht gcéad míle
fear, d’fhearaibh tofa, leis, agus iad fíorthréan chun cogaidh.

4 Ansan do sheasaimh Abia ar chnuc Semeroin, cnuc atá in Ephraim, agus duairt sé: Éistidh liom
a Ieroboaim, agus a Israél uile. 5 Nách eól díbh gur thug Tiarna Dia Israél do Dháivid réim os
cionn Israél go deó, do féin agus dá mhacaibh, le connradh sáile 2. 6 Agus do dhein Ieroboam mac
Nabait seirbhíseach Sholomoin mhic Dháivid éirí agus easúmhlaíocht in aghaidh a thiarna. 7 Agus
do  cruinníodh  chuige  fir  bhaoithe,  clann  do  Bhelial,  agus  do  rugadar  bua  ar  Roboam  mac
Sholomoin:  óir  bhí  Roboam  mothaolach,  imeaglach  ’na  chroí,  agus  níor  fhéad  sé  cur  ’na
choinnibh,  8 agus  anois  táthaoise  dhá  rá  go  bhfuileann  sibh  ábalta  ar  sheasamh i  gcoinnibh

1 Caib. 13. véar. 2. “Michaia”, nú Maacha. Bhí dhá ainm ar a hathair, leis, Absalom agus Uriel.
2 Véar. 5. “Connradh salainn”, eadhon, connradh bhuan.
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ríochta an Tiarna, an ríocht atá aige trí mhacaibh Dháivid, agus, tá mórán daoine agaibh, agus na
gamhna óir a dhein Ieroboam díbh mar dhéithe. 9 Agus tá sagairt an Tiarna díbeartha chun siúil
agaibh, clann mhac Aaroin agus na Levítigh: agus tá sagairt déanta dhíbh féin agaibh, mar atá ag
náisiúnaibh uile na talún. Aon duine a thagann agus choisriceann a lámh le damh as an dtréad,
agus le seacht n-uanaibh, deintear sagart de do sna rudaíbh sin nách déithe in aon chor. 10 Ach is
é an Tiarna ár nDiane, agus ní thréigimíd é, agus na sagairt a bhíonn ag friothálamh ar an dTiarna
is iad maca Aaroin iad, agus táid na Levítigh ’na n-órd. 11 Agus bíd siad ag íbirt holocauistí chun
an Tiarna gach aon lá ar maidin agus um thráthnóna, agus túis a bhíonn déanta de réir mar a
dh’órdaíonn an dlí, agus curtar na bollóga amach ar bhórd ghlan, agus tá againn an coínnleóir óir,
agus na lóchrain a bhaineann leis, le lasadh i gcónaí um thráthnóna, óir cimeádaimídne reachta ár
dTiarna Dia atá tréigthe agaibhse. 12 Dá bhrí sin is é Dia is ceann urraid ar ár sluane, agus is iad a
shagairt atá ag séideadh na dtrúmpaí agus dhá gcur ag labhairt ’núr gcoinnibhse. A chlann Israél,
ná deinidh troid in aghaidh Tiarna Dia úr n-athrach. Ní maith an ní dhíbh é.

13 An fhaid a bhí sé ag cainnt ar an gcuma san do chuir Ieroboam lucht ceilge mórthímpall laistiar
de agus an fhaid a bhí sé ’na sheasamh ar aghaidh a namhad chuaigh sé mórthímpall ar Iúda i
ganfhios do, lena shlua. 14 Nuair ’  fhéach Iúda do chonacadar an cath ag teacht orthu lasmu’
dhíobh agus laistiar díobh agus do liúdar ar an dTiarna, agus thosnaigh na sagairt ar na trúmpaíbh
do shéideadh. 15 Ansan do chuir fir Iúda liú in éineacht astu. Agus féach, nuair a chuir fir Iúda an
liú san astu do chuir Dia sceón i Ieroboam agus in Israél go léir a bhí i gcoinnibh Abia agus Iúda.
16 Agus do theith clann Israél roimh Iúda agus thug an Tiarna suas ’na láimh dóibh iad, 17  agus
dhein  Abia  agus  a  dhaoine  árdéirleach  orthu,  agus  do  thit,  gunta,  d’Israél  chúig  céad  míle
d’fhearaibh cróga. 18 Agus do híslíodh clann Israél an uair sin, agus do neartaíodh go mór clann
Iúda mar bhí a muinín acu as Tiarna Dia a n-athrach. 19 Agus do lean Abia ar thóir Ieroboaim
agus thóg sé cathracha uaidh, eadhon Betel agus a hiníonacha, agus Iesana agus a hiníonacha,
agus Ephron, leis agus a hiníonacha: 20 agus ní raibh Ieroboam ábalta ar a thuilleadh seasaimh a
dhéanamh i laethibh Abia, agus do bhuail an Tiarna é agus fuair sé bás.

21 Ach nuair a neartaíodh Abia do phós sé cheithre mná déag agus do ghein sé beirt agus fiche de
chlaínn mhac agus sé iníonacha déag.

22 Agus an chuid eile de ghníomharthaibh Abia, agus na hoibreacha a dhein sé táid siad scríofa go
cruínn i leabhar an fháidh Addo.

Caib. a Ceathairdéag

Réim Asa: a bhua ar na hÉtíópigh.

1 Agus do chodail Abia i dteannta a athrach agus do hadhlacadh é i gcathair Dháivid, agus do
ghlac Asa réim in’ inead. I laethibh Asa bhí suaimhneas ar an dtír ar feadh deich mblian. 2  Agus
do dhein Asa an mhaith agus an rud ba thaithneamhach i radharc Dé agus do réab sé altóracha an
chreidimh iasachta in sna háiteannaibh árda. 3 Agus do bhris sé na híomhácha agus do leag sé ar
lár na coíllte beaga. 4 Agus d’órdaigh sé do Iúda bheith ag lorg Tiarna Dia a n-athrach, agus an dlí
do dhéanamh, agus na haitheanta go léir. 5 Agus do thóg sé chun siúil as cathrachaibh uile Iúda
na haltóracha agus na teampaill, agus do réimigh sé i síocháin.

6 Do chuir sé suas, leis, cathracha láidre i Iúda, mar bhí sé ar a shuaimhneas toisc gur thug an
Tiarna síocháin do. 7 Agus duairt sé le Iúda: Cuirimís suas na cathracha so agus cuirimís fallaí
tímpall  orthu,  agus  neartaímís  iad le  túraibh agus  le  geataibh agus le  sabhaibh,  an  fhaid  atá
suaimhneas ann ó chogaíbh, óir  do loirgeamair an Tiarna, Dia ár  n-athrach, agus tá síocháin
tabhartha aige dhúinn mórthímpall. Agus do bhíodar ag foirineamh agus ní raibh aon chosc dá
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chur leis an bhfoirineamh. 8 Agus bhí ’na shlua ag Asa trí chéad míle fear d’fhearaibh Iúda agus
iad ag iompar sleagh agus sciath, agus d’fhearaibh Bheniamín, dhá chéad agus cheithre fichid de
mhíltibh fear ag iompar sciath agus ag lúbadh boghanna, agus fir ana-chróga ab ea iad san go léir.

9 Agus tháinig an tÉtíópach Sara amach ’na gcoinnibh agus deich gcéad míle fear de shlua aige,
agus trí chéad carbat, agus tháinig sé chómh fada le Maresa. 10 Agus chuaigh Asa amach ’na
choinnibh,  agus chuir  sé  a shlua i  gcóir  chun catha i  ngleann Sephata,  gleann atá  in aice  le
Maresa. 11 Agus do ghlaeigh sé ar an dTiarna Dia, agus duairt sé: A Thiarna, ní haon deifríocht
leatsa ceocu le beagán nú le mórán a thugann tú cúnamh: tabhair cúnamh duinne, a Thiarna Dia,
óir is le muinín asatsa atáimíd ag teacht i gcoinnibh an mhórshlua so. A Thiarna, is tu ár nDia, ná
leog do dhaoinibh buachtaint ort. 12 Agus do chuir an Tiarna scannradh in sna hÉtíópachaibh
roim Asa agus roim Iúda, agus do theith na hÉtíópacha. 13 Agus chuaigh Asa agus na daoine a bhí
aige chuadar ar a dtóir chómh fada le Gerara agus bhí na hÉtíópacha ag titim go dtí go rabhadar
ídithe ar fad, óir do bhí an Tiarna á marú agus a shlua ag troid ’na gcoinnibh go tí gur hídíodh iad.
Agus thógadar ana-chuid foghla. 14 Agus thógadar na cathracha go léir mórthímpall ar Gherara:
óir  tháinig scannradh uathásach ar na daoine go léir.  Agus d’airgeadar na cathracha agus do
rugadar leó mórán foghla.  15 Agus do scriosadar crónna na gcaorach agus thógadar éacht de
bhuaibh agus de chamallaibh, agus thánadar thar n-ais go Iérúsalem.

Caib. a Cúigdéag

Targaireacht Asariais. An chonnradh a dhein Asa le Dia. A mháthair aige á cur as a bannríonacht.

1 Agus tháinig sprid Dé ar Asarias mac Oded, 2 agus chuaigh sé amach i gcoinnibh Asa agus
duairt sé leis: Éistidh liom, a Asa, agus a Iúda uile agus a Bheniamín uile: tá an Tiarna libh, mar do
bhíúirse leis an dTiarna. Má bhíonn sibh dhá lorg gheóbhaidh sibh é: ach má thréigeann sibh é
tréigfidh sé sibh. 3 Agus raghaidh mórán laethanta thart in Israél in éaghmais an fhíor-Dhia, agus
in éaghmais sagairt  ag teagasc,  agus in éaghmais na dlí.  4 Agus nuair  a dh’iompóid siad,  ’na
gcruatan, ar Thiarna Dia Israél agus do loirgeóid siad é, gheóbhaid siad é. 5 San aimsir sin ní
bheidh aon tsíocháin don té a bheidh ag dul amach ná ag teacht isteach, ach scannraí ar an uile
thaobh i measc lucht áitribh an domhain go léir. 6 Óir beidh náisiún ag troid in aghaidh náisiúin
agus cathair  in aghaidh cathrach, óir  beidh an Tiarna dhá gcrá le gach cruatan. 7 Glacaidhse
misneach, dá bhrí sin, agus ná lagaítear úr lámha: óir beidh tuarastal ar úr n-obair.

8 Agus nuair  ’  airigh Asa cainnt agus targaireacht Asariais  mhic Oded, an fáidh, do ghlac sé
misneach,  agus  thóg  sé  chun  siúil  na  híodail  a  talamh  uile  Iúda  agus  Bheniamín,  agus  a
cathrachaibh chnuic Ephraim, a bhí tógtha aige, agus do thiomnaigh sé altóir an Tiarna, an altóir
a  bhí  ar  aghaidh  phóirse  an  Tiarna.  9 Agus  do  chruinnigh  sé  i  dteannta  ’  chéile  Iúda  agus
Beniamín  go  léir,  agus  na  daoine  iasachta  ’na  measc,  ó  Ephraim  agus  ó  Mhanasses  agus  ó
Shímeón, óir  bhí  mórán daoine tagaithe anall  chuige a hIsraél  nuair a chonacadar go raibh a
Thiarna Dia leis. 10 Agus nuair a bhíodar tagaithe go Iérúsalem sa chúigiú* mí sa chúigiú bliain
déag de réim Asa, 11 dheineadar íbirt chun an Tiarna sa ló san na foghla agus na creiche a bhí
tabhartha leó acu, seacht gcéad damh agus seacht míle reithe. 12 Agus chuaigh sé isteach chun na
connartha do dhaingniú mar ba ghnáth, go gcaithfidís Tiarna Dia a n-athrach do lorg lena gcroí
go hiomlán agus lena n-anam go hiomlán: 13 agus, ar seisean, má bhíonn éinne ná loirceóidh an
Tiarna, de bheag ná de mhór, d’fhear ná de mhnaoi, faigheadh sé bás. 14 Agus do dhearbhaíodar
chun an Tiarna de ghuth árd agus le liúireach gáirdeachais, agus le fuaim trúmpaí agus le fuaim
coirnéidí, 15 a raibh i Iúda le heascaine, mar lena gcroí go hiomlán is ea do dhearbhaíodar, agus
lena dtoil go hiomlán is ea do loirgeadar é, agus do fuaradar é, agus thug an Tiarna suaimhneas
dóibh  mórthímpall.  16 Dá  éaghmais  sin  do  chuir  an  rí  Asa  a  mháthair  Maacha  as  an
mbannríonacht, toisg gur dhein sí íódal Phriapuis istigh i gcoíll bheag, agus d’ídigh sé ar fad é
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agus do bhris sé ’na bhlúiribh beaga é agus do dhóigh sé é ag sruth Chedroin. 17 Ach do fágadh na
háiteanna árda in Israél:  ach mar sin féin bhí  croi  Asa dílis  i  gcaitheamh a laethanta go léir.
18 Agus na nithe a bhí móidithe ag á athair, agus na nithe a mhóidigh sé féin thug sé isteach i
dtigh  an  Tiarna  iad,  ór  agus  airgead  agus  árthaí  chun  úsáidí  iolartha.  19 Agus  ní  raibh  aon
chogadh go dtí an cúigiú bliain agus triochad de réim Asa.

Caib. a Sédéag

Asa dá imdheargadh toisc gur iarr sé cabhair ar na Suíriánaigh. A ghníomhartha deirineacha agus a
bhás.

1 Agus sa séú bliain agus tríochad1 dá réim tháinig Baasa, rí Israél, aníos in aghaidh Iúda, agus
dhein sé falla mórthímpall ar Rama, i dtreó ná féadfadh éinne dul isteach ná teacht amach a ríocht
Asa gan chúntúirt. 2 Ansan thug Asa amach airgead agus ór a stórasaibh tí an Tiarna, agus a
stórasaibh  an  rí  agus  chuir  sé  teachtaireacht  chun  Benadaid,  rí  Suíria,  a  bhí  ’na  chónaí  i
nDamascus, agus duairt sé leis: 3 Tá connradh idir mise agus tusa, mar a bhí idir m’athair agus
t’athair. Uime sin tá ór agus airgead curtha chút agam chun go mbrisfá an chonnradh atá idir thu
agus Baasa, rí Israél, agus go gcurfá ’ fhéachaint air imeacht uaim. 4 Nuair ’ airigh Benadad an ní
sin chuir sé taoiseacha a shló uaidh in aghaidh cathracha Israél: agus thógadar Ahion, agus Dan,
agus Abelmaim, agus cathracha múrtha go léir Nephtalí. 5 D’airigh Baasa an méid sin agus do
stad sé de bheith ag cur Rama suas agus chuir sé cosc leis an obair. 6  Ansan do thóg Asa leis Iúda
go léir agus do rugadar chun siúil leó ó Rama na clocha agus an t-adhmad a bhí ollamh ag Baasa
chun an fhoirinimh a dhéanamh, agus chuir sé suas Gabaa agus Maspha leó. 7 Ansan tháinig an
fáidh Hananí chun Asa, rí Iúda, agus duairt sé leis: Toisc gur a rí Shuíria a bhí do mhuinín agat
agus nách as do Thiarna Dia is ea do chuaigh slua rí Shuíria saor as do láimh. 8  Ná raibh na
hÉtíópacha agus na Libiánaigh níba líonmhaire i gcarbataibh agus i marcachaibh agus i slóitibh
ana-mhóra? Agus fós, toisc do mhuinín a bheith agat as an dTiarna do thug an Tiarna isteach id
láimh duit iad. 9 Óir chíd súile an Tiarna an domhan go léir, ag tabhairt nirt don mhuíntir go
mbíonn a muinín acu as. Dá bhrí sin do dheinis beart gan chiall, agus mar gheall air sin beidh
cogaí ag éirí id choinnibh as so amach. 10 Agus tháinig fearg mhór ar Asa chun an fhisí agus
d’órdaigh sé é ’ chur i bpríosún: agus bhí árdfhearg air mar gheall ar an ní sin, agus chuir sé a lán
de sna daoine chun báis an uair sin.

11 Ach oibreacha Asa, ó thosach go deireadh, táid siad scríofa i leabhar ríthe Iúda agus Israél.
12 Agus do buaileadh Asa breóite sa naoú bliain agus tríochad dá réim, le teinneas uathásach a
tháinig ’na chosaibh. Agus fós níor loirg sé an Tiarna ’na bhreóiteacht, ach bheith ag brath ar
oilteacht liag. 13 Agus do chodail sé i dteannta a athrach, agus fuair sé bás san aonú bliain agus
daichead dá réim, 14 agus do hadhlacadh é in’ uaigh féin, an uaigh a bhí déanta aige dho féin i
gcathair Dháivid: agus chuireadar ’na luí é ’na leabaidh a bhí lán de spíosraí agus d’úngthaibh
cúmhartha, úngtha a deineadh le céird úngthóirí  fíoroilte,  agus do dhódar iad os a chionn le
hiomad mórgachta.

Caib. a Seachtdéag

Réim Iosaphait: an cúram a dhein sé de theagasc a dhaoine: iomad a shlóite.

1 Caib. 16. véar. 1. “Sa séú bliain agus caogad*”, eadhon de ríocht Iúda, ag tógaint dáta na ríochta san ó thosach réime
Roboaim.
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1 Agus do ghlac a mhac Iosaphat réim in’ inead, agus d’fhás sé i neart in aghaidh Israél. 2 Agus
chuir sé mórán saighdiúirí isteach i gcathrachaibh múrtha Iúda. Agus chuir sé gairisiúin i dtír Iúda
agus in sna cathrachaibh úd in Ephraim a thóg a athair Asa.

3 Agus bhí an Tiarna le Iosaphat, mar bhí sé ag siúl i gcéadshlitibh a athar Dáivid: agus ní has
Baalim a bhí a mhuinín aige 4 ach amáin a Dia a athar, agus is in’ aitheanta san a shiúlaigh sé
agus ní de réir peacaí Israél. 

5 Agus do chuir an Tiarna an ríocht ar a bonnaibh ’na láimh, agus bhí Iúda go léir ag tabhairt
gréithre chun Iosaphait agus fuair sé saibhreas thar na beartaibh agus glóire ana-mhór. 6 Agus do
ghlac a chroí misneach i slitibh an Tiarna agus thóg sé chun siúil a Iúda na háiteanna árda agus na
coíllte beaga. 7 Agus sa tríú bliain dá réim chuir sé cuid dá phriúnsaibh uaidh chun bheith ag
teagasc i gcathrachaibh Iúda, eadhon Benhail, agus Abdias, agus Sacharias, agus Natanael, agus
Micheas: 8 agus in éineacht leó san, na Levítigh Semeias, agus Natanias, agus Sabdias, agus Asael,
agus Samiramot, agus Ionatan, agus Adonias, agus Tobias agus Tobadonias, Levíteacha, agus in
éineacht leó san Elisama agus Ioram, sagairt. 9 Agus bhíodar ag teagasc na ndaoine i Iúda, agus
leabhar dlí an Tiarna acu: agus chuadar mórthímpall trí chathrachaibh Iúda go léir agus iad ag
teagasc  na  ndaoine.  10 Agus  tháinig  eagla  an  Tiarna  ar  ríochtaibh  uile  na  dtíortha  a  bhí
mórthímpall ar Iúda agus níor leog eagla dhóibh cogadh do chur ar Iosaphat.

11 Agus  na  Philistínigh  féin,  chuiridís  bronntanaisí  ag  triall  ar  Iosaphat,  cáin  airgid.  Agus
chuireadh na hArabaigh  beithígh chuige,  seacht  míle  agus seacht  gcéad  de reithíbh,  agus an
uimhir chéanna de ghabhraibh.

12 Agus d’fhás Iosaphat agus do móradh é go han-árd. Agus do dhein sé i Iúda tithe gur chuma
iad nú túir, agus cathracha múrtha, 13 agus chuir sé mórán oibreacha ar bun i gcathrachaibh Iúda:
agus bhí fir chogaidh aige, agus fir thréana i Iérúsalem. 14 Agus sid é a líon de réir teaghlaigh agus
muíntire gach duine acu. I Iúda, ’na dtaoiseachaibh airm, Ednas, an ceann urraid, agus trí chéad
míle aige d’fhearaibh fíorchalma. 15 ’Na dhiaidh sin, Ionatan*, an captaein, agus dhá chéad agus
cheithre fichid aige de mhíltibh fear. 16 ’Na dhiaidh sin bhí Amasias mac Sechrí, agus é coisricthe
chun an Tiarna, agus dhá chéad míle aige d’fhearaibh cróga. 17 Bhí ’na dhiaidh sin Eliada ba
thréan i gcath, agus dhá chéad míle fear aige agus iad armtha le bogha agus le scéith. 18  Agus ’na
dhiaidh sin bhí Iosabad agus céad agus cheithre fichid aige de mhíltibh fear agus iad ollamh chun
cogaidh.

19 Bhíodar san go léir i láimh an rí, i dteannta na bhfear eile a bhí curtha isteach aige in sna
cathrachaibh múrtha ar fuaid Iúda.

Caib. a hOchtdéag

Iosaphat ag dul le hAchab ’na shlógadh in aghaidh Ramoit: bás Achaib, mar a thargair Micheas.

1 Ach bhí Iosaphat ana-shaibhir agus ana-ghlórmhar, agus bhí cóngas idir é agus Achab. 2 Agus
tar éis roinnt blianta chuaigh se síos ag triall air go Samaria. Agus nuair a tháinig sé do mhairbh
Achab a lán damh agus a lán caeireach do féin agus don mhuíntir a bhí tagaithe in éineacht leis.
Agus bhí sé ag tathant ar Iosaphat dul leis suas go Ramot Galaaid. 3  Agus duairt Achab, rí Israél,
le Iosaphat, rí Iúda: Tarsa liomsa go dtí Ramot Galaaid. Agus d’fhreagair seisean é: Is ionann mar
atáimse agus mar ataoise, agus mar atáid mo dhaoine agus do dhaoinese, agus beimíd leat sa
chogadh. 4 Agus duairt Iosaphat le rí Israél: Loirg, aicim ort, anois briathar an Tiarna. 5 Agus do
chruinnigh rí Israél i dteannta ’ chéile cheithre chéad fear de sna fáidhibh, agus duairt sé leó: An
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raghaimíd go Ramot Galaaid chun cogaidh a dhéanamh, nú an bhfanfaimíd socair? Imigh suas, ar
siad, agus tabharfaidh Dia isteach ’na láimh é don rí.

6 Agus duairt Iosaphat: An bhfuil anso fáidh leis an dTiarna, ionas go bhfiafróimídne, leis, de sin?
7 Agus  duairt  rí  Israél  le  Iosaphat:  Tá  aon  fhear  amháin  ann go  bhféadfaimís  toil  an  Tiarna
d’iarraidh air, ach tá fuath agam do mar ní thargaireann sé choíche aon ní fónta dhom ach an t-olc
i gcónaí: agus is é Micheas mac Iemla é. Agus duairt Iosaphat: Ná labhair mar sin, a rí. 8  Ansan do
ghlaeigh rí Israél ar dhuine dá  iúnúchaibh agus duairt sé leis: Glaeigh chúm láithreach Micheas
mac Iemla.

9 Ach bhí rí Israél agus Iosaphat, rí Iúda ,’na suí, gach duine acu ’na chathaoir ríoga féin, agus a
éide rí féin ar gach duine acu, agus iad ’na suí sa chúirt oscailte, i ngeata cathrach Shamaria, agus
na fáidhí ag fáidheadóireacht os a gcómhair. 10 Agus do dhein Sedecias mac Chanaana adharca
iarainn do féin, agus duairt sé: Seo mar adeir an Tiarna: Beidh tú ag sá Suíria * go dtí go mbeidh sí
ídithe agat. 11 Agus bhí na fáidhí go léir ag fáidheadóireacht ar an gcuma gcéanna, agus: Imigh
siar go Ramot Galaaid: adeiridís: agus éireóidh an t-ádh leat, agus tabharfaidh an Tiarna isteach id
láimh duit iad.

12 Agus an teachtaire úd a chuaigh ag glaoch ar Mhicheas duairt sé leis: Féach, táid bréithre na
bhfáidhí go leir, le haon bhéal amháin, ag labhairt nithe fónta leis an rí. Aicim ort, dá bhrí sin gan
do bhriatharse do ghabháil ’na gcoinnibh, ach abair an t-ádh leis. 13 Agus d’fhreagair Micheas é:
Mar is beó an Tiarna, pé rud adéarfaidh mo Dhia liom sin é an rud a labharfad. 14 Tháinig sé i
láthair an rí agus duairt an rí leis: A Mhicheas, an raghaimíd go Ramot Galaaid chun troda nú an
bhfanfaimíd as? Agus d’fhreagair Micheas é: Imigh suas, mar raghaidh gach ní chun cínn le hádh,
agus tabharfar do namhaid isteach id lámhaibh duit. 15 Ansan duairt an rí: Cuirim fé mhionnaibh
ort, arís agus arís eile, gan aon ní do rá liom ach an fhírinne, in ainm an Tiarna. 16 Ansan duairt
seisean: Do chonac Israél go léir scaipithe in sna cnucaibh, mar a bheadh caoire gan aeire: agus
duairt an Tiarna: Níl aon mháistir orthu san. Téadh gach fear abhaile chun a thí féin i síocháin.
17 Ansan duairt  rí  Israél  le  Iosaphat:  Ná  duart  leat  ná  déanfadh  an  fear  san aon  mhaith  do
thargaireacht dom, ach drochní éigin. 18 Ansan duairt seisean: Éistidh, dá bhrí sin le briathar an
Tiarna:  Do  chonac  an  Tiarna  ’na  shuí  ’na  chathaoir  ríoga  agus  slua  uile  na  bhflaitheas  ’na
sheasamh ar a láimh dheis agus ar a láimh chlé. 19 Agus duairt an Tiarna: Cé ’ mheallfaidh1 Achab
rí Israél, i dtreó go raghaidh sé suas go Ramot Galaaid? Agus do labhair cách mar seo agus cách
eile mar siúd. 20 Ansan tháinig sprid amach agus sheasaimh sé os cómhair an Tiarna: Meallfadsa
é: ar seisean. Agus duairt an Tiarna: Cad leis go meallfair é? 21 Agus do fhreagair seisean: Raghad
amach agus bead im sprid éithigh i mbéalaibh na bhfáidhí go léir atá aige. Agus duairt an Tiarna:
Meallfair, agus éireóidh leat. Imigh amach agus dein é. 22 Féach anois, dá bhrí sin, tá sprid éithigh
curtha ag an dTiarna i mbéalaibh na bhfáidhí go léir atá agat, agus tá olc labhartha ag an dTiarna
id choinnibh. 23 Agus tháinig Sedecias mac Chanaana agus do bhuail sé Micheas sa leacain, agus
duairt sé: Cad é an treó ’nar chuaigh sprid an Tiarna uaimse chun labhartha leatsa? 24 Agus duairt
Micheas: Chífir fein sin an lá a bheir ag dul ó seómra go seómra ’ot fholacadh féin. 25 Agus thug rí
Israél órdú uaidh: Tógaidh Micheas, ar seisean, agus beiridh libh é ag triall ar Amon rialtóir na
cathrach, agus ag triall ar Ioas mac Amelech, 26 agus abraidh: Seo mar a dh’órdaigh rí Israél:
Cuiridh é sin sa charcair agus tugaidh do roinnt bheag aráin agus uisce go dtagadsa thar n-ais i
síocháin.  27 Agus  duairt  Micheas:  Má thagann tusa  thar  n-ais  i  síocháin  níl  labhartha  ag  an
dTiarna liomsa: Cloisidh, a dhaoine go léir.

28 Ansan d’imigh rí Israél agus Iosaphat rí Iúda suas go Ramot Galaaid, 29 agus duairt rí Israél le
Iosaphat: Athródsa mo chuid éadaigh, agus raghad sa chath ar an gcuma san, ach cuirse do chuid

1 Caib. 18. véar. 19. “Cé ’ mheallfaidh”. Feic nóta, 3 Ríthe 22.
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éadaigh féin umat. Agus d’athraigh rí Israél a chuid eadaigh agus chuaigh sé sa chath. 30 Bhí rí
Shuíria, áfach, tar éis órdú ’ thabhairt do thaoiseachaibh a mharcshlua agus a rá leó: Ná cuiridh
cath ar bheag ná ar mhór, ach ar rí Israél amháin. 31 Agus nuair a chonaic taoisigh an mharcslua
Iosaphat dúradar: Sin é rí Israél, agus thánadar ’na thímpall chun é ’ dh’iúnsaí. Ach do ghlaeigh
seisean ar an dTiarna agus d’fhóir an Tiarna é agus d’iompaigh sé uaidh iad. 32 Agus nuair a
chonaic taoisigh an mharcshlua nárbh é rí Israél é d’iompaíodar uaidh. 33 Agus do thárla gur
chaith dhuine den tslua saíghead fé thuairim agus gur bhuail sé rí Israél idir a mhuineál agus a
ghuaille, agus duairt sé lena ghiolla: Iompaigh do lámh agus beir as an gcath amach me mar táim
gunta.  34 Agus  do críochnaíodh an cath  an lá  san.  Ach do sheasaimh rí  Israél  ’na  charbat  i
gcoinnibh na Suíriánach go dtí tráthnóna agus fuair sé bás le línn dul gréine fé.

Caib. a Naoidéag

An foláramh a thug Iosaphat do sna breithiúin agus do sna Levíteachaibh.

1 Agus tháinig Iosaphat rí Iúda thar n-ais chun a thí féin i síocháin go Iérúsalem, 2 agus do bhuail
Iehú  mac  Hananí  an  fisí  uime  agus  duairt  sé  leis:  Tá  cúnamh  agat  á  thabhairt  do
dhíchreideamhach. Taoi i gcaradas le lucht fuatha do thabhairt don Tiarna, agus dá bhrí sin do
thuillis fearg an Tiarna. 3 Ach do fuaradh dea-oibreacha ionat, óir do thógais chun siúil na coíllte
beaga a talamh Iúda, agus tá do chroí ollamh agat chun an Tiarna, Dia t’athrach, do lorg. 

4 Agus do chónaigh Iosaphat i Iérúsalem: agus chuaigh sé amach arís ag triall ar na daoine ó
Bhersabee go cnuc Ephraim, agus thug sé thar n-ais iad chun an Tiarna, Dia a n-athrach. 5 Agus
chuir sé breithiúin don tír i gcathrachaibh múrtha uile Iúda, ins gach uile áit.  6 Agus thug sé
foláramah do sna breithiúin agus duairt sé leó: Tugaidh aire don ní a bhíonn agaibh á dhéanamh,
óir  ní  breith  daoine  a  bhíonn  agaibh  á  thabhairt  ach  breith  an  Tiarna,  agus  pé  breith  a
thabharfaidh sibh casfaidh sé thar n-ais oraibh. 7 Bíodh eagla an Tiarna oraibh agus deinidh gach
aon rud go haireach, óir níl aon mhícheart ’nár dTiarna Dia, ná aon fhéachaint chun pearsan, ná
dúil i dtabharthaistíbh.

8 I Iérúsalem, leis, do cheap Iosaphat Levítigh, agus sagairt agus priúnsaí ar theaghlachaibh Israél,
chun  breithe  agus  cúise  an  Tiarna  do  bhreithniú  do  lucht  áitribh  an  bhaíll.  9 Agus  thug  sé
foláramh dóibh agus duairt sé: Seo mar a dhéanfaidh sibh, in eagla an Tiarna go dílis agus le croí
beacht. 10 Ins gach cúis dá dtiocfaidh chúibh, idir úr mbráithre atá ’na gcónaí in sna cathrachaibh,
idir  ghaol  agus gaol,  pé ball  ’na mbeidh ceist  i  dtaobh na dlí,  na haithne, na  gceremóinte,  na
gceartaithe, taispeánaidh dóibh é i dtreó ná déanfaid siad peaca in aghaidh an Tiarna agus ná
tiocfaidh  díbheirg  oraibh  féin  agus  ar  úr  mbráithribh:  agus  má  dheineann  sibh  mar  sin  ní
dhéanfaidh sibh peaca. 

11 Agus  Amarias  an  sagart,  úr n-árdshagart,  is é  a  bheidh  in’  uachtarán  in  sna  nithibh  a
bhaineann le Dia: agus Sabdias mac Ismahel, an fear atá ’na rialtóir i dteaghlach Iúda, is é a bheidh
os cionn na nithe a bhaineann le hoific an rí. Agus táid os úr gcómhair agaibh na Levítigh mar
mháistrí. Glacaidh misneach agus deinidh go himníoch, agus beidh an Tiarna libh i nithibh fónta.

Caib. a Fiche

Na hAmmonítigh agus na Moabítigh agus na Suíriánaigh ag cur lena chéile i gcoinnibh Iosaphait.
Eisean a d’iarraigh cabhartha ar Dhia le húrnaithe agus le troscadh. Fáidh dhá thargaireacht go
dtroidfidh Dia ar son a dhaoine. Na namhaid ag ídiú a chéile. Iosaphat agus a dhaoine ag bailiú na
foghla. A réim i síocháin aige, ach íde ar a loingeas mar gheall ar a charadas le hOchosias mallaithe.
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1 ’Na dhiaidh san, do chruinnigh clann Mhoaib agus clann Ammoin i dteannta ’ chéile agus na
hAmmonítigh leó, chun troda in aghaidh Iosaphait. 2 Agus tháinig teachtairí agus d’ínseadar do
Iosaphat agus dúradar: tá slua mhór ag teacht it choinnibh thar farraige agus a Suíria, agus féach,
táid siad in Asasontamar, eadhon Engaddí. 3 Agus tháinig eagla ar Iosaphat, agus do luigh sé, ar
fad, ar ghuí chun an Tiarna, agus d’fhógair sé troscadh do Iúda go léir. 4 Agus do chruinnigh Iúda
iad féin i dteannta ’ chéile chun a nguí do chur chun an Tiarna, agus thánadar go léir amach as na
cathrachaibh  chun  a  n-achainíocha  do  chur  chuige.  5 Agus  bhí  Iosaphat  ’na  sheasamh  i  lár
chómhthionóil Iúda agus Iérúsalem, i dtigh an Tiarna, sa chúirt nua, 6 agus duairt sé: A Thiarna, a
Dhia ár n-athrach, is tu Dia ar neamh agus is tu a rialann gach ríocht agus gach náisiún *: is it
láimh atá neart agus cómhacht, agus ní féidir d’éinne gabháil id choinnibh. 7 Nár dheinis-se, a ár
nDia, lucht áitribh na tíre seo go léir do mharú roim do phobal Israél, agus an tír a thabhairt do
shliocht  do  charad  Ábraham  go  deó?  8 Agus  do  chónaíodar  ann,  agus  chuireadar  suas
sanctuárium chun  t’ainme,  agus  dúradar:  9 Má  thagann  drochnithe  orainn,  claíomh  an
bhreithiúntais, nú plaig, nú gorta, seasóimíd id láthairse os cómhair an tí seo, go nglaeitear t’ainm
ann, agus beimíd ag éamh ort ’nár gcruatanaibh, agus éistfir linn agus sábhálfair sinn. 10 Féach
anois, dá bhrí sin, clann Ammoin, agus clann Mhoaib, agus cnuc Séir, nár leogais d’Israél gabháil
trína gcuid tailimh nuair a bhíodar ag teacht as an Éigipt, ach gur iompaíodar i leataoibh uathu
agus nár mharaíodar iad, 11 a mhalairt sin acu san á dhéanamh anois agus iad a d’iarraidh sinn a
chaitheamh amach as an sealús a thugais-se dhúinn. 12 A Dhia is linn, ná tabharfair breith orthu
mar gheall air? Ach sinne, níl neart ár ndóthain again chun seasamh in aghaidh a leithéid de shlua
agus iad ag teacht chómh dian orainn. Ach ó nách eól dúinn cad is maith dhúinn a dhéanamh níl
againn ach ár súile d’iompáil ortsa. 

13 Agus bhí Iúda go léir ’na seasamh os cómhair an Tiarna, iad féin agus a leanaí agus a mná.
14 Agus bhí san áit Iahasiel mac Sachariais mhic Bhanaiais mhic Iehiel mhic Mhataniais, Levíteach
de mhacaibh Asaiph, agus tháinig sprid an Tiarna air i lár an phobail, 15 agus duairt sé: Éistidh
liom, a Iúda uile, agus sibhse a chónaíonn i Iérúsalem, agus tusa, a rí Iosaphait, Seo mar adeir an
Tiarna. Ná glacaidh eagla, agus ná bíodh scannradh oraibh roimis an mórshlua san, óir ní hé úr
gcathsa an cath. Is é cath Dé é. 16 Raghaidh sibh síos ’na gcoinnibh amáireach: óir tiocfaid siad
aníod tríd an árd ar a dtugtar Sis, agus gheóbhaidh sibh iad ag ceann an tsrutha atá ar aghaidh
fiantais Ieruel anonn. 17 Ní sibhse do throidfidh. Ná deinidh ach seasamh go muiníneach agus
chífidh sibh cabhrú an Tiarna os úr gcionn. A Iúda, agus a Iérúsalem, ná bíodh eagal oraibh, agus
ná bíodh uamhan oraibh. Raghaidh sibh amach ’na gcoinnibh amáireach agus beidh an Tiarna
libh.

18 Ansan do chaith Iosaphat agus Iúda agus muíntir Iérúsalem go léir iad féin ar an dtalamh anuas
os cómhair an Tiarna agus d’adhradar é, 19 agus bhí na Levítigh de chlaínn mhac Chaait agus de
chlaínn mhac Chóré ag tabhairt molta de ghuth árd don Tiarna, Dia Israél, in sna flaithis.

20 Agus d’éiríodar go moch ar maidin agus d’imíodar amach trí uaigneas Tecua, agus an fhaid a
bhíodar ag gluaiseacht agus Iosaphat istigh ’na lár duairt sé: Éistidh liom, a fheara Iúda agus a
mhuíntir Iérúsalem go léir: creididh ’núr dTiarna Dia agus beidh sibh ó bhaol. Creididh fáidhí an
Tiarna agus raghaidh gach ní chun cínn go maith. 21 Agus thug sé cómhairle do sna daoine, agus
cheap  sé  cantairí  an  Tiarna  chun  bheith  dhá  mholadh  ’na  mbuínibh,  agus  chun  bheith  ag
gluaiseacht roimis an slua amach agus ag rá (na bhfocal so) d’aon ghuth: Bídh ag moladh an
Tiarna óir maireann a thrócaire de shíor. 22 Agus nuair a thosnaíodar ar na moltaibh do chanadh
d’iompaigh an Tiarna a gceilgeanna ’na gcoinnibh féin, eadhon ceilgeanna chlainne Ammoin,
agus  Mhoaib,  agus  chnuic  Séir,  a  bhí  tagaithe  amach  chun  troda  in  aghaidh  Iúda,  agus  do
maraíodh iad. 23 Óir d’éirigh clann Ammoin agus clann Mhoaib in aghaidh muíntire chnuic Séir,
dhá marú agus dhá n-ídiú, agus nuair a bhíodar san ídithe acu d’iompaíodar ar a chéile agus
d’ídíodar a chéile. 24 Agus nuair a tháinig Iúda go dtí an túr faire atá ag féachaint i dtreó an
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uaignis do chonacadar, i bhfad uathu, an dúthaigh go léir lán de chorpaibh marbha, agus gan
éinne fágtha a dh’fhéad dul ón mbás. 25 Ansan tháinig Iosaphat agus na daoine go léir in éineacht
leis, ag baint na foghla de sna daoine marbha, agus fuaradar i measc na gcorp mórán iolmhaoine,
agus éadaí, agus árthaí ana-dhaora, oiread san nár fhéadadar iad go léir do bhrei th leó, ná an
fhoghail do bhreith chun siúil i dtrí lá, trí mhéid na héadála.

26 Agus an ceathrú lá bhíodar cruinnithe i ngleann an adhmholta: óir bhiodar ag adhmholadh Dé
san áit  sin agus mar gheall  air sin thugadar Gleann an Adhmholta ar  an áit  go dtí  an lá so.
27 Ansan tháinig gach fear de Iúda, agus muíntir  Iérúsalem, thar n-ais,  agus Iosaphat rómpu,
isteach i  Iérúsalem le mórgháirdeachas, mar gur thug an Tiarna dhóibh aoibhneas os cionn a
namhad. 28 Agus thánadar isteach i Iérúsalem le saltraibh, agus le cruitibh, agus le trúmpaíbh,
isteach i dtigh an Tiarna. 29 Agus do luigh eagla an Tiarna ar ríochtaibh uile na dtíortha nuair ’
airíodar  gur  throid  an  Tiarna  in  aghaidh  namhad  Israél.  30 Agus  bhí  ríocht  Iosaphait
suaimhneasach agus thug an Tiarna síocháin do mórthímpall.

31 Agus do réimigh Iosaphat os cionn Iúda agus bhí sé triochad blian d’aois nuair a thosnaigh a
reim, agus do réimigh sé ar feadh chúig bliana fichid i Iérúsalem, agus Asuba iníon Selahi ab ainm
dá mháthair. 32 Agus do shiúlaigh sé i slí a athar* gan imeacht as an slí sin, ach bheith ag déanamh
na nithe a bhí taithneamhach i láthair an Tiarna. 33 Ach mar sin féin níor thóg sé chun siúil na
háiteanna árda, agus ní raibh a gcroí iompaithe fós ag an daoine ar Thiarna Dia a n-athrach.

34 Ach an chuid eile  de ghníomharthaibh Iosaphait,  ó thosach go deireadh, táid siad scríofa i
bhfoclaibh Iehú mhic Hananí na focail a scríbh sé isteach i leabhraibh ríthe Israél. 35 ’Na dhiadh
san chuaigh Iosaphat rí Iúda i gcaradas le hOchosias rí Israél, agus ba ró-olc iad gníomhartha an rí
sin. 36 Agus bhí sé i bpáirt leis ag déanamh loingeas chun dul go Tarsis: agus is in Asiongaber a
dheineadar na loingeas. 37 Agus do thargair Elieser mac Dodau, ó Mharesa, do Iosaphat, agus
duairt sé: Toisc gur dheinis connradh le hOchosias tá an Tiarna tar éis t’oibreacha d’ídiú, agus táid
na loingeas briste agus níor fhéadadar dul go Tarsis.

Caib. a hAon agus Fiche

Réim mhallaithe Ioraim: an pionós a cuireadh air: agus a bhás.

1 Agus do chodail Iosaphat i dteannta a athrach, agus do hadhlacadh é ’na dteannta i gcathair
Dháivid, agus do ghlac a mhac Ioram réim in’ inead. 2 Agus bhí driotháracha aige, clann mhac do
Iosaphat, eadhon, Asarias, agus Iahiel, agus Sacharias, agus Asaria, agus Michael, agus Saphatias.
Clann mhac do Iosaphat rí Iúda ab ea iad san go léir, 3 agus thug a n-athair dóibh gréithre móra
airgid agus óir, agus pinseana, mar aon le cathrachaibh láidre i Iúda. Ach is do Ioram a thug sé an
ríocht mar b’é an mac ba shine é. 4 Agus d’árdaigh Ioram é féin os cionn ríochta a athar, agus
nuair a bhí sé tar éis é féin do chur ar a bhonnaibh sa ríocht do chuir sé chun báis le claíomh a
dhriotháracha go léir agus cuid de ríogra Israél.

5 Bhí Ioram dhá bhliain agus tríochad d’aois nuair a thosnaigh a réuim, agus do réimigh sé i
Iérúsalem ar feadh ocht mblian. 6 Agus is i slitibh ríthe Israél a shiúlaigh sé, fé mar a shiúlaigh
teaghlach Achaib, mar iníon d’Achab ab ea a bhean, agus dhein sé an t-olc i radharc an Tiarna.
7 Ach níor thoil leis an dTiarna teaghlach Dháivid d’ídiú, de dheascaibh na connartha a bhí déanta
aige  le  Dáivid,  agus  toisc  a  bheith  geallta  aige  aige  go  dtabharfadh  sé  do  Dháivid  agus  dá
mhacaibh lóchrann síoraí.

8 In sna laethibh sin do bhris Edom ó bheith fé smacht ag Iúda, agus dheineadar rí dhóibh féinig.
9 Agus d’imigh Ioram anonn, é féin agus a ríogra agus a mharcshlua, agus d’eirigh sé san oíche
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agus do bhris sé cath ar na hEdomítigh a bhí tar éis teacht tímpall air féin agus ar thaoiseachaibh
uile a mharcshló. 10 Ach mar sin féin do bhris Edom ó smacht Iúda, go dtí an la so. Agus do bhris
Lobna an uair chéanna ó bheith féna láimh: óir bhí sé tar éis Tiarna Dia a athrach do thréigean:
11 dá éaghmais  sin do chuir  sé suas,  leis,  áiteanna árda i  gcathrachaibh Iúda agus chuir  sé  ’
fhéachaint ar mhuíntir Iérúsalem fornicátio do dhéanamh, agus ar Iúda iomarbhas a dhéanamh.

12 Agus do tugadh chuige leitir ó Elias an fáidh agus bhí an chainnt seo scríofa sa leitir sin: Seo
mar adeir an Tiarna, Dia t’athar Dáivid: Toisc ná fuil siúlta agat i slí t’athar, Iosaphat, * 13 agus gur
chuiris  ’  fhéachaint  ar  Iúda agus ar mhuíntir  Iérúsalem  fornicátio do dhéanamh, ag aithris  ar
fhornicátio teaghlaigh  Achaib,  ’na  theannta  san,  leis,  do  mharaís  do dhriotháracha,  teaghlach
t’athar,  fir ab fheárr ná thu féin;  14 féach buailfidh an Tiarna thu le pláig mhór,  mar aon led
dhaoine go léir, agus led chlaínn, agus led mhnáibh, agus led shubstainnt go léir. 15 Agus beidh tú
breóite le galar léanmhar i t’inníbh, go dtí go mbeid na coda beó ag teacht amach ’na mbeag is ’na
mbeag gach aon lá.

16 Agus do sprioc an Tiarna i gcoinnibh Ioraim sprid na bhFilistíneach, agus sprid na nArabach,
daoine  atá  ar  imeallaibh  na  nÉtíópach,  17 agus  thánadar  aníos  isteach  i  dtír  Iúda  agus  do
chreachadar an tír, agus do rugadar leó gach a bhfuaradh de mhaoin i dtigh an rí, agus a chlann
mhac, agus a mhná, i dtreó nár fágadh aon mhac aige ach Ioachas1, an mac ab óige. 18 Agus in
éaghmais an méid sin go léir do bhuail an Tiarna é in’ inníbh le galar nárbh fhéidir a leigheas,
19 agus fé mar a tháinig lá i ndiaidh lae agus do ghluais an aimsir d’imigh dhá bhliain iomlána.
Ansan, tar éis é ’ bheith dá shnoí amach leis an ngalar fada go dtí go raibh na hinní féin imithe
tríd síos, do chuir a bhás deireadh leis an ngalar a bhí air. Agus fuair sé bás den ghalar léanmhar
san. Agus níor dhein na daoine aon onóir adhlactha dho, le dó, mar a deintí dá shínsear.

20 Bhí sé dhá bhliain agus tríochad nuair a thosnaigh a réim agus do réimigh sé i Iérúsalem ocht
mbliana. Agus níor shiúlaigh sé sa tslí chóir. Agus do hadhlacadh é i gcathair Dháivid: ach ní hi
roiligibh na ríthe do hadhlacadh é. 

Caib. a Dó agus Fiche

Réim Ochosiais agus a bhás. Annsmacht Atalia.

1 Agus  dhein  muíntir  Iérúsalem  rí  in’  inead  d’Ochosias,  an  mac  ab  óige  a  bhi  aige:  óir  na
foghlaithe úd a tháinig ó Arabia agus do bhris isteach ar an gcamtha mharaíodar na driotháracha
go léir a bhí aige agus ba shine ná é. Agus mar sin do ghlac Ochosias, man an rí Ioram, réim os
cionn Iúda.

2 Bhí  Ochosias  dhá bhliain agus daichead2 nuair  a  thosnaigh a  réim, agus do réimigh sé  aon
bhliain amháin i Iérúsalem, agus Atalia, iníon Amri, ab ainm dá mháthair. 3 Do shiúlaigh sé sin,
leis, i  slitibh teaghlaigh Achaib,  mar bhí a mháthair dhá chur suas chun an uilc a dhéanamh.
4 Agus do dhein sé an t-olc i radharc an Tiarna fé mar a dheineadh teaghlach Achaib, óir b’iad sun
a  lucht  cómhairle  tar  éis  bháis  a  athar,  chun  a  aimhleasa.  5 Agus  do  shiúlaigh  sé  de  réir  a
gcómhairle. Agus chuaigh sé in éineacht le Ioram, mac Achaib, rí Israél, ag troid in aghaidh Hasael
rí Shuíria, ag Ramot Galaaid: agus do ghoin na Suíriánaigh Ioram, 6 agus tháinig sé go Iesrahel
chun go leighisfí é, mar do fuair sé a lán créacht sa chath úd. Agus chuaigh Ochosias mac Ioraim
rí Iúda síos ag féachaint Ioraim mac Achaib i Iesrahel mar a raibh sé ’na luí breóite. 7 Óir b’é toil
Dé i gcoinnibh Ochosiais é ’ theacht ag triall ar Ioram, agus tar éis teacht do, é ’ dhul amach i

1 Caib. 21. véar. 17. “Ioachas” alias Ochosias.
2 Caib. 22. véar. 2. “Dhá bhliain agus daichead”. Deir a lán de sna Bíoblaibh Gréigise “dhá bhliain agus tríochad” 

mar adeir 4 Ríthe 8:17.
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gcoinnibh Iehú mhic Namsi,  an fear  a  bhí  úngtha ag an dTiarna chun teaghlaigh Achaib do
dhísciú. 8 Agus nuair a bhí Iehú ag dísciú teaghlaigh Achaib fuair sé priúnsaí Iúda, agus clann
mhac bráthar Ochosiais, a bhíodh ag seirbhís do, agus mhairbh sé iad, 9 agus do chuardaigh sé
Ochosias féin agus fuair sé é i bhfolach i Samaria, agus do tugadh ’na láthair é agus mhairbh sé é,
agus d’adhlacadar é mar mac do Iosaphat ab ea é, an fear do lean an Tiarna lena chroí go hiomlán.
Agus ní raibh aon tsúil a thuilleadh go mbeadh éinne de shliocht Ochosiais ’na rí. 

10 Óir,  nuair  a chonaic Atalia,  a  mháthair,  go raibh a mac marbh d’eirigh sí  agus mhairbh sí
síolrach ríoga uile teaghlaigh Ioraim. 11 Ach do thóg Iosabet, iníon an rí, Ioas mac Ochosiais agus
do ghuid sí é a lár clainne an rí, agus iad marbh. Agus chuir sí é féin agus a bhuime i bhfolach i
seómra codlata. Agus iníon do rí Ioram ab ea an Iosabet san a chuir i bhfolach é, agus bhí bean
Ioiada í, an t-árdshagart, agus drifiúr d’Ochosias ab ea í. Agus dá bhrí sin níor mhairbh Atalia é.
12 Agus bhí sé acu i bhfolach i dtigh Dé ar feadh sé mblian, an fhaid a bhí Atalia i réim os cionn
na tíre.

Caib. a Trí agus Fiche

An t-árdshagart, Ioiada, ag déanamh rí de Ioas. Atalia dá marú, agus íde ar íodaladhradh.

1 Agus  sa  seachtú  bliain  do  ghlac  Ioiada  misneach  agus  thóg  sé  na  taoiseacha  céad,  eadhon
Asarias mac Ierohaim, agus Ismahel mac Iohanain, agus Asarias mac Obed, agus Maasias mac
Adaiais, agus Elisaphat mac Sechrí, agus dhein sé connradh leó. 2 Agus d’imíodar mórthímpall
Iúda  agus  bhailíodar  i  dteannta  ’  chéile,  a  cathrachaibh  uile  Iúda,  na  Levítigh,  agus  priúnsaí
teaghlach Israél, agus thánadar go Iérúsalem, 3 agus do dhein an bhuíon go léir connradh leis an rí
i dtigh Dé. Agus duairt Ioiada leó: Féach, réimfidh mac an rí, mar aduairt an Tiarna, i dtaobh mhac
Dháivid. 4 Agus sid é an ní atá le dhéanamh. 5 Bíodh tríú cuid díbh, a thagann chun na sabóide1,
de sna sagairt, agus de sna Levítigh, agus de sna dóirseóiríbh, bídís ag an ngeata. Bíodh trian eile
agaibh an tigh an rí, agus trian eile ag an ngeata ar a dtugtar an Bun. Ach bíodh an cuid eile go
léir de sna daoine a i  gcúirtibh tí  an Tiarna. 6 Ná tagadh éinne isteach i dtigh an Tiarna ach
amháin na sagairt agus an chuid de sna Levítigh a bheidh ag friothálamh: ná tagadh isteach ach
iad san amháin atá naomhaithe, agus bíodh an chuid eile go léir de sna daoine ag cimeád faire an
Tiarna. 7 Agus bíodh na Levítigh mórthímpall ar an rí agus a chuid arm ag gach fear (agus ná
thagann aon duine eile isteach sa teampall maraítear é): agus bídís le cois an rí ag teacht isteach
agus ag dul amach.

8 Ar an gcuma san do dhein na Levítigh agus Iúda go leir de reir mar a dh’órdaigh an t-árdshagart
Ioiada, agus do thóg gach fear na fir a bhí faoi féin, agus do thagadh isteach de réir cuarda na
sabóide, mar aon leis an muíntir go mbíodh an tsabóid cómhlíonta acu agus a bhíodh ag dul
amach. Mar níor thug Ioiada, an t-árdshagart, cead imithe do sna buínibh gur gnáth leó bheith ag
dul  i  ndiaidh  ’  chéile  gach  aon  tseachtain.  9 Agus  thug  Ioiada,  an  t-árdshagart,  do  sna
taoiseachaibh, sleánna agus sciathanna agus cocrothanna an rí Dáivid, airm a thiomnaigh Dáivid i
dtigh an Tiarna. 10 Agus chuir sé na daoine go léir ’na seasamh, agus claimhte ’na lámhaibh acu,
ó  thaobh  deas  an  teampaill  go  dtí  taobh  clé  an  teampaill,  ar  aghaidh  na  haltórach  agus  an
teampaill, mórthímpall ar an rí. 11 Agus thugadar amach mac an rí, agus chuireadar an coróinn
air, agus an fhianaise, agus thugadar an dlí dho le cimeád ’na láimh, agus dheineadar rí dhe, agus
d’úng Ioiada,  an t-árdshagart,  agus a chlann mhac é,  agus do ghuíodar air,  agus dúradar:  Go
mairidh an rí!

1 Caib. 23. véar. 5. “Chun na sabóide”. ’Sé sin, chun gnótha úr n-oifice do dhéanamh, gach duine ’na sheachtain féin. 
Nú cimeád na seachtainí.
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12 Ach d’airigh Atalia an fothram, na daoine ag rith agus iad ag molan an rí,  agus tháinig sí
isteach chun na ndaoine i dteampall an Tiarna. 13 Agus nuair a chonaic sí an rí ’na sheasamh ar
an ngrád ag an ndoras agus na priúnsaí agus na buíona ’na thímpall,  agus daoine na tíre ag
déanamh gáirdeachais, agus ag séideadh na dtrúmpaí agus ag seinnt ar úirlisíbh iolartha ceóil,
agus glór na ndaoine a bhí ag moladh (an rí), do strac sí a cuid éadaigh agus duairt sí: Feall! feall!
14 Agus chuaigh Ioiada an t-árdshagart amach ag triall ar na taoiseachaibh céad agus ar na cínn
airm agus duairt sé leó: Beirtear amach í lasmu’ de thalamh an teampaill, agus nuair a bheidh sí
amu’ maraítear le claíomh í. Óir d’órdaigh an sgart gan í ’ mharú i dtigh an Tiarna. 15  Agus do
rugadar greim ar mhuineál uirthi agus nuair a bhí sí tagaithe laistigh de gheata an pháláis, de
gheata na n-each, do mharaíodar í san áit sin.

16 Ansan do dhein Ioiada connradh idir é féin agus na daoine go léir, agus an rí, go mbeidís ’na
bpobal ag an dTiarna.

17 Agus chuaigh na daoine go léir isteach i dtigh Bhaail agus do scartáladar é, agus do bhriseadar
agus do leagadar a altóracha agus a íodail,  agus mharaíodar,  ar  aghaidh na haltórach amach,
Matan, sagart Bhaail. 18 Agus do cheap Ioiada feicirí i dtigh an Tiarna, fé lámhaibh na sagart agus
na Levíteach a bhí ranntha ag Dáivid i dtigh an Tiarna: chun bheith ag íbirt holocauistí chun an
Tiarna, mar atá scríofa i ndlí Mhaoise, le gáirdeachas agus le cantainn, fé mar a shocraigh Dáivid.
19 Do cheap sé, leis, dóirseóírí i ngeataíbh tí an Tiarna i dtreó ná raghadh isteach ann aon duine a
bhí neamhghlan in aon ní. 20 Ansan do thóg sé chuige na taoisigh céad, agus na fir ba thréine,
agus cínn urraid na ndaoine, agus daoine na tíre go léir, agus thugadar leó anuas an rí ó thigh an
Tiarna, agus thugadar tríd an ngeata uachtarach é isteach i dtigh an rí agus chuireadar ’na shuí é
sa chathaoir ríoga, 21 agus bhí daoine na tíre go léir ag déanamh gáirdeachais: ach bhí Atalia tar
éis bháis le claíomh.

Caib. a Ceathair agus Fiche

Ioas ’na rí fhónta i gcaitheamh laethanta uile Ioiada. A thitim in íodaladhradh ’na dhiaidh san. É ag
cur Sachariais chun báis. É féin dá marú ag á sheirbhísigh.

1 Bhí Ioas seacht mbliana dh’aois nuair a thosnaigh a réim, agus do réimigh sé daichead blian i
Iérúsalem: Sebia ó Bhersabee ab ainm dá mháthair. 2 Agus do dhein sé an ní ba mhaith os cómhair
an Tiarna i gcaitheamh laethanta uile Ioiada an sagart. 3 Agus do thóg Ioiada dho beirt bhan agus
bhí aige leó san clann mhac agus clann iníon.

4 I ndiaidh an méid sin ba mhian le Ioiada tigh an Tiarna do dheisiú. 5 Do chruinnigh sé na sagairt
agus na Levítigh agus duairt sé leó: Imídh amach trí chathrachaibh Iúda agus bailídh ó Israél go
léir airgead chun teampaill úr nDia do dheisiú ó bhliain go bliain: agus deinidh an gnó san go
luath. Ach bhí na Levítigh faillitheach. 6 Agus do ghlaeigh an rí chuige an ceann, Ioiada, agus
duairt sé leis: Cad ’na thaobh ná fuil aire tabhartha agat do sna Levítigh agus a chur ’ fhéachaint
orthu an t-airgead do thabhairt isteach a Iérúsalem agus a Iúda, an t-airgead úd do cheap Maois,
seirbhíseach an Tiarna, do mhórphobal Israél uile, le tabhairt isteach i dtaibearnacal na fianaise?
7 Óir tá tigh Dé loitithe i ndiaidh na mná mallaithe sin Atalia. D’úsáid sí féin agus a clann * na
nithe a bhí tiomnaithe do theampall an Tiarna ag cur maise ar theampall Bhaail. 8 Ansan do thug
an rí órdú uaidh agus dheineadar cóthra, agus chuireadar ag geata tí an Tiarna é lasmu’. 9 Agus
chuireadar  fógradh  amach  i  Iúda  agus  i  Iérúsalem  dhá  rá  an  t-airgead  úd  a  cheap  Maois,
seirbhíseach an Tiarna, san uaigneas, d’Israél uile, le tabhairt isteach i dtaibearnacal an Tiarna,
nárbh fholáir do gach fear é ’ thabhairt chun an Tiarna. 10 Bhí áthas mór ar na priúnsaíbh go léir
agus ar na daoine go léir. Ag dul isteach dóibh chuiridís oiread san airgid i gcóthra an Tiarna gur
líontí  é.  11 Agus nuair  a thagadh an t-am chun an chóthra do thabhairt  os cómhair  an rí  trí
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lámhaibh na Levíteach (óir do chídís mórán airgid ann) do théadh scríbhneóir an rí isteach agus
an té a bhíodh ceapaithe ag an árdshagart, agus do dhoirtidís amach an t-airgead a bhíodh sa
chóthra: agus bheiridís an cóthra thar n-ais chun a áite féin. Bhíodar dhá dhéanamh san ó lá go lá,
agus do bailíodh uathás airgid.1 

12 Agus do thug an rí agus Ioiada an t-airgead don mhuíntir a bhí os cionn oibreacha tí an Tiarna.
Agus do réitídís sin le snoídheadóiríbh agus le gach sórd ceárdaithe a bhíodh ag obair, ag deisiú tí
an Tiarna: agus do lucht oibre phráis agus iarann a dhéanamh chun nithe a bhí ag tosnú ar thitim
do chimeád suas.

13 Agus bhí an lucht oibre imníoch, agus do dhúnadar suas gach a raibh briste in sna fallaíbh,
agus chuireadar suas tigh an Tiarna mar a bhí sé ar dtúis, ’na sheasamh go daingean.

14 Agus nuair a bhí na hoibreacha go léir críochnaithe acu thugadar an chuid eile den airgead i
láthair  an rí  agus Ioiada,  agus do deineadh, leis  an airgead san, árthaí  don teampall  chun na
ministreachta agus chun  holocauistí,  agus báisíní agus árthaí eile óir agus airgid. Agus bhíodh
holocauistí dá n-íbirt i dtigh an Tiarna coitianta, i gcaitheamh laethanta uile Ioiada.

15 Ach chuaigh Ioiada in aois agus bhí sé lán de laethibh, agus fuair sé bás nuair a bhí sé céad
agus trí dheich de bhlianaibh d’aois. 16 Agus d’adhlacadar é i gcathair Dháivid i measc na ríthe
mar bhí tairbhe déanta aige d’Israél agus dá theaghlach.

17 Agus tar éis bháis Ioiada chuaigh priúnsaí Iúda isteach agus d’adhradar an rí, agus do chuir a
n-úmhlaíocht cneastacht air, agus d’aontaigh sé leó. 18 Agus do thréigeadar teampall an Tiarna,
Dia a n-athrach, agus do chloíodar le coílltibh beaga agus le híodalaibh. Agus tháinig oirbhíre ar
Iúda agus ar Iérúsalem mar gheall ar an bpeaca san. 19 Agus do chuir sé fáidhí chúthu chun iad do
chasadh thar n-ais chun an Tiarna, ach ní thabharfaidís cluas dóibh nuair a bhíodar ag tabhairt
fianaise ’na gcoinnibh. 20 Ansan tháinig sprid Dé ar Sacharias, mac Ioiada, an sagart, agus do
sheasaimh sé i radharc na ndaoine agus duairt sé leó: Seo mar adeir an Tiarna: Cad ’na thaobh
díbh bheith ag briseadh aithne an Tiarna? Ní hé úr leas é. Cad ’na thaobh díbh an Tiarna do
thréigean  agus  bheith  dhá  chomáint  chun  sibh  do  thréigean?  21 Agus  do  chruinníodar  ’na
choinnibh agus ghabhadar de chlochaibh ann le hórdú an rí, i gcúirt tí an Tiarna. 22  Agus níor
chuímhnigh an rí Ioas ar an maitheas a dhein a athair, Ioiada, dho, ach do mhairbh sé an mac.
Agus le línn é ’ fháil bháis duairt sé: Feiceadh an Tiarna, agus deineadh sé éileamh.

23 Agus um an dtaca ’na raibh bliain caite tháinig slua Shuíria aníos ’na choinnibh, agus thánadar
go Iúda  agus go Iérúsalem agus do mharaíodar  priúnsaí  uile  na ndaoine  agus chuireadar  an
fhoghail go léir ag triall ar rí Damascuis. 24 Agus bíodh nár tháinig ach uimhir ana-bheag de sna
Suíriánaigh do thug an Tiarna dhóibh, isteach ’na lámhaibh, slóite gan áireamh, de dheascaibh
Tiarna Dia a n-athrach a bheith tréigthe acu, agus d’imreadar breitheanna náireacha ar Ioas féin.
25 Ansan d’imíodar uaidh agus d’fhágadar é fé ghalaraibh móra. Agus d’éirigh a sheirbhísigh ’na
choinnibh, i ndíoltas mar gheall fhuil mhic Ioiada, agus mharaíodar ar a leabaidh é, agus do fuair
sé bás agus d’adhlacadar é i gcathair Dháivid, ach ní hi roiligibh na ríthe é. 26 Agus is iad daoine a
dhein an cheilg air ná Sabad mac Shemmaait, bean Ammoníteach, agus Sosabad mac Shemarit,
bean Mhoabíteach. 27 Agus i dtaobh a mhac, agus i dtaobh an méid airgid a bailíodh faoi, agus
deisiú tí an Tiarna, táid na nithe sin scríofa go hana-chruínn i leabhar na ríthe. Agus do ghlac a
mhac Amasias réim in’ inead.

1 PUL: Féach mar a chuireann an Béarla amú me. Mheasas nár tugadh an cóthra i láthair an rí ach aon uair amháin, ’sé
sin chómh luath agus do líonadh é, go dtí go bhfeaca an chainnt úd, “and thus they did from day to day”. Ansan 
b’éigean dom casadh agus an chainnt go léir d’aithscrí’ sa cheart!
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Caib. a Cúig agus Fiche

Réim Amasiais. A thosach go maith. A dheireadh go holc. É dá leagadh ar lár ag Ioas. A dhaoine féin
á mharú.

1 Bhí  Amasias  chúig bhliana fichid d’aois nuair  a thosnaigh a  réim,  agus do réimigh sé naoi
mbliana  fichid  i  Iérúsalem.  Ioadan,  ó  Iérúsalam,  ainm a  mháthar.  2 Do dhein  sé  an  mhaith  i
radharc an Tiarna, ach ní le croí beacht é. 3 Agus nuair a fuair sé é féin daingean ’na ríocht chuir
sé chun báis na seirbhísigh úd a mhairbh an rí, a athair. 4 Ach níor mhairbh sé a gclann, mar atá
scríofa i leabhar dlí Mhaoise, mar ar thug an Tiarna an aithe, dhá rá so: Ní curfar na haithreacha
chun báis mar gheall ar an gclaínn, ná an chlann mar gheall ar na haithreachaibh, ach gheóbhaidh
gach duine bás mar gheall ar a pheaca féin.

5 Ansan do chruinnigh Amasias Iúda i dteannta ’ chéile agus chuir sé i gcóir iad de réir muíntear,
agus chuir sé orthu taoiseacha mílte agus taoiseacha céad, i Iúda uile agus i mBeniamín. Agus
d’áirimh sé iad ó fhichid blian, agus os a chionn, agus fuair sé ann trí chéad míle d’fhearaibh óga a
bhí ábalta ar shleagh agus ar sciath do láimhseáil. 6 Agus do ghlac sé ar tuarastal, leis, céad míle
fear, d’fhearaibh cróga, ó Israél, ar chéad  talant airgid. 7 Ach tháinig chuige duine le Dia agus
duairt sé leis: A rí, ná téadh slua Israél amach in einecht leatsa, óir níl an Tiarna leó, ná le claínn
Ephraim uile. 8 Agus más dó’ leatsa gur ar neart sló a bhíd cathanna ag brath tabharfaidh Dia bua
ód namhaid ort, óir is ag Dia atá cabhair a thabhairt nú ruagairt. 9 Agus duairt Amasias le duine
Dé:  agus  cad  ’tá  le  himeacht  ar  an  gcéad  talant  a  thugas-sa  do  shaighdiúiribh  Israél?  Agus
d’fhreagair an duine le Dia é: Tá an Tiarna saibhir a dhóthain chun níosa mhó go mór ná an méid
sin  a  thabhairt  duit.  10 Ansan do dheighil  Amasias  amach an tslua  a  bhi  tagaithe  chuige  as
Ephraim  chun  go  raghaidís  thar  n-ais  abhaile.  Agus  chuadar  abhaile  chun  a  dtíre  féin  agus
árdfhearg orthu chun Iúda. 11 Ansan do ghlac Amasias misneach agus sheól sé amach a shlua
agus chuaigh sé amach go dtí gleann na bpoll salainn agus mhairbh sé deich míle fear de chlaínn
Seir. 12 Agus thug clann mhac Iúda deich míle go bárr carraige a bhí ann agus chaitheadar le
fánaidh iad agus do briseadh iad go mion. 13 Ach an tslua úd a chuir Amasias thar n-ais gan
leogaint dóibh dul leis, do leathadar iad féin trí chathrachaibh Iúda, ó Shamaria go Bet-Horon
agus mharaíodar trí mhíle duine agus do rugadar mórán foghla leó.

14 Ach Amasias,  nuair  a bhí na hEdomítigh curtha chun báis aige thug sé leis  déithe clainne
Edoim agus chuir sé suas iad chun iad a bheith ’na ndeithe aige féin, agus bhí sé dhá n-adhradh
agus ag dó túise chúthu. 15 Dá bhrí sin, bhí fearg ar an dTiarna chun Amasiais agus chuir sé fáidh
ag triall air chun a rá leis: Cad chuige dhuit bheith ag adhradh deithe nár fhuascail a ndaoine
féinig as do láimhse? 16 Agus nuair  a labhair sé na nithe sin do fhreagair  seisean é:  An tusa
cómhairleach an rí? Fan socair le heagla go maróinn thu. Agus d’imigh an fáidh agus duairt sé: Is
eól dómhsa go bhfuil Dia chun tusa ’ mharú toisc gur dheinis an drochní sin, agus ’na theannta
san, toisc nár éistis lem chómhairle.

17 Ansan do ghlac Amasias, rí Iúda, cómhairle a bhí go fíorolc, agus chuir sé teachtaireacht ag
triall ar Ioas mac Ioachais mhic Iehú rí Israél dhá rá so leis: Tar, feicimís a chéile. 18  Ach do chuir
seisean na teachtairí thar n-ais dhá rá so: Do chuir an feóchadán atá i Libanus scéala ag triall ar an
gcéadar atá i  Libanus,  dhá rá:  Tabhair  t’iníon dom mhacsa le pósadh.  Agus féach,  tháinig na
bheithígh a bhí i gcoíll Libanuis an tslí agus ghabhadar de chosaibh sa bhfeóchadán. 19 Deirirse:
Do leagas Edom ar lár. Dá bhrí sin tá mo chroí árdaithe suas le huabhar: fan sa bhaile. Cad chuige
dhuit bheith ag séideadh an uilc suas id choinnibh féin i dtreó go dtitfá agus go dtitfeadh Iúda in
éineacht leat?
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20 Ach ní éistfeadh Amasias leis, mar b’é toil an Tiarna go dtabharfí isteach i lámhaibh a namhad
é mar gheall ar dhéithibh Edoim. 21 Agus chuaigh Ioas rí Israél suas agus thugadar iad féin le
feiscint dá chéile. Agus bhí Amasias, rí Iúda, i mBetsames *, 22 agus do thit Iúda roim Israél agus
do theitheadar chun a dtithe. 23 Agus do thóg Ioas rí Israél Amasias rí  Iúda, mac Ioais,  mhic
Ioachais, i mBetsames, agus thug sé leis go Iérúsalem é: agus do bhris sé agus do leag sé fallaí na
cathrach san ó gheata Ephraim go dtí geata an chúinne, cheithre chéad cúbat. 24 Agus thóg sé leis
a bhfuair sé d’ór agus d’airgead agus d’árthaíbh i dtigh Dé, agus ag Obededom, agus i stórasaibh tí
an rí, agus ’na theannta san thug sé leis thar n-ais go Samaria clann mhac na ndaoine a bhí i
ngeall.

25 Agus do mhair Amasias mac Ioais rí Iúda chúig bliana déag tar éis bháis Ioais mhic Ioachais, rí
Israél. 26 Ach an chuid eile de ghníomharthaibh Amasiais, ó thosach go deireadh, táid siad scríofa
i leabhar ríthe Iúda agus Israél. 27 Agus tar éis é ’ dh’iompáil ón dTiarna dheineadar ceilg ’na
choinnibh i Iérúsalem agus do theith sé go Lachis, agus chuireadar daoine uathu agus mharaíodar
é san áit sin. 28 Agus thugadar thar n-ais é ar chapaillibh agus d’adhlacadar é i dteannta a athrach
i gcathair Dáivid.

Caib. a Sé agus Fiche

An rath ar réim Osiais go dtí gur chuir sé isteach ar oific na sagart. Ansan do dhein lobhar de. 

1 Agus thóg muíntir Iúda go léir a mhac Osias a bhí sé bliana déag d’aois, agus dheineadar rí dhe
in inead a athar*. 2 Do chuir sé suas Ailat agus thug sé thar n-ais an chathair sin fé smacht Iúda,
tar éis an rí ’ bheith ’na chodladh i dteannta a athrach. 3 Sé bliana déag is ea ’ bhí Osias nuair a
thosnaigh  a  réim agus  do réimigh sé  dhá  bhliain  déag agus  daichead  i  Iérúsalem.  Iechelia  ó
Iérúsalem ainm a mháthar. 4 Agus dhein sé an ní ba cheart i radharc an Tiarna de réir gach ar
dhein a athair Amasias. 5 Agus do loirg sé an Tiarna i laethibh Sachariais, an fear a thuig Dia agus
do chonaic é:  agus an fhaid a loirg sé  an Tiarna do stiúraigh an Tiarna é ins  gach ní.  6  ’Na
theannta san do chuaigh sé amach agus do throid sé in aghaidh na bhFilistíneach, agus do leag sé
ar lár falla Ghet, agus falla Iabnia, agus falla Asótuis. Agus chuir sé suas bailte in Asótus agus i
measc na bhFilistíneach.  7 Agus do chabhraigh Dia leis  in  aghaidh na bhFilistíneach,  agus in
aghaidh na nArabach a chónaigh i nGurbaal, agus in aghaidh na nAmmoníteach. 8 Agus thugadh
na hAmmonítigh tabharthaistí d’Osias, agus do leath a ainm amach chómh fada le dóirsibh na
hÉigipte féin trí a mhinicí a bheireadh sé bua. 9 Agus chuir Osias túir suas i Iérúsalem os cionn
gheata an chúinne agus os cionn gheata an ghleanna, agus an chuid eile acu ar an dtaobh gcéanna
den fhalla, agus do dhaingnigh sé iad. 10 Agus chuir sé suas túir sa bhfiantas, agus do bhain sé
mórán umar, mar bhí mórchuid stuic aige ar na machairíbh agus i bhfásach an uaignis. Bhí aige,
leis, fíonghuirt, agus lucht fíniún do chórú in sna cnucaibh agus i gCármel. Óir fear ab ea é go
raibh dúil aige i saothrú an tailimh.

11 Agus bhí slua a lucht cómhraic, na fir a bhíodh ag dul amach chun cogaidh, bhíodar fé láimh
Iehiel, an scríbhneóir, agus fé láimh Mhasiais, an teagascóir, agus fé láimh Henaniais, duine de
thaoiseachaibh  an  rí.  12 Agus  dhá  mhíle  agus  sé  chéad  d’fhearaibh  tréana  ab  ea  uimhir  na
dtaoiseach a bhí aige, de réir a muíntear. 13 Agus trí chéad a seacht de mhíltibh agus chúig céad
ab ea uimhir an tslóigh a bhí fúthu san, fir a bhí oilte ar chogadh agus do throideadh don rí in
aghaidh a namhad. 14 Agus d’ollmhaigh Osias dóibh, ’sé sin don tslua go leir, sciatha, agus sleá,
agus clogaid,  agus lúireacha,  agus boghanna,  agus craínn tabhaill  chun cloch do chaitheamh.
15 Agus dhein sé i Iérúsalem mórán saighseanna inneall agus chuir sé in sna túraibh iad, agus i
gcúinníbh  na  bhfallaí,  chun  iad  a  bheith  ag  caitheamh saíghead,  agus  chun  clocha  móra  do
chaitheamh: agus chuaigh a ainm amach i bhfad agus go leathan, mar bhí an Tiarna ag cabhrú leis
agus dhá neartú.
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16 Ach nuair a neartaíodh é do hárdaíodh a chroí chun aimhleasa do féin, agus dhein sé faillí dá
Thiarna Dia, agus chuaigh sé isteach i dteampall an Tiarna agus mheas sé túis do dhó ar altóir na
túise. 17 Láithreach bonn chuaigh an sagart Asarias isteach ’na dhiaidh agus cheithre fichid duine
de shagartaibh an Tiarna in éineacht leis, fir ana-chróga, 18 agus choisceadar an rí agus dúradar
leis: Ní hagatsa atá, a Osiais, túis do dhó chun an Tiarna, ach amhain ag na sagartaibh, ag macaibh
Aaroin, na daoine atá coisricthe chun na ministreachta san. Imigh amach as an sanctuárium agus
ná dein tarcaisniú (diamhasla):  óir  ní  bheidh an obair  seo dá cur  síos chun do ghlóire ag an
dTiarna Dia. 19 Agus bhí fearg ar Osias agus bhí an túiseóir ’na láimh aige chun túise do dhó agus
é ag bagairt foiréigin ar na sagartaibh. Agus láithreach baíll d’éirigh lobhra ar a éadan os cómhair
na sagart, istigh i dtigh an Tiarna, ag altóir na túise. 20 Agus d’fhéach Asarias, an t-árdshagart, air,
agus na sagairt go léir, agus chonacadar an lobhra ar a éadan agus do ritheadar agus chaitheadar
amach é. Bhí dithneas amach air féin, leis, mar do mhothaigh sé an Tiarna dhá bhualadh leis an
ngalar agus tháinig scannradh air.

21 Agus bhí an rí Osias ’na lobhar go dtí lá a bháis, agus chónaigh sé i dtigh fé leith mar bhí sé lán
den lobhra, trínar caitheadh amach é a  tigh an Tiarna. Agus dhein a mhac Ioatam tigh an rí do
bhainistí agus daoine na tíre do bhreithniú.

22 Ach an chuid eile de ghníomharthaibh Osiais ó thosach go deireadh, is é Isaias mac Amois, an
fáidh, do scríbh iad. 23 Agus do chodail Osias i dteannta a athrach, agus toisc é ’ bheith ’na lobhar
d’adhlacadar i bpáirc uaghanna na ríthe [é]*. Agus do ghlac a mhac Ioatam réim in’ inead.

Caib. a Seacht agus Fiche

Réim fhónta Ioataim.

1 Bhí Ioatam chúig bliana fichid nuair a thosnaigh a réim agus do réimigh sé i Iérúsalem sé bliana
déag. Ierusa iníon Shadoic ainm a mháthar. 2 Agus do dhein sé an ní ba cheart i radharc an Tiarna,
de réir gach ar dhein Osias a athair, ach ná deigh sé isteach i dteampall an Tiarna. Agus bhí na
daoine ag déanamh an uilc fós. 3 Do dhein sé geata árd tí an Tiarna, agus dhein sé a lán foirinimh
ar fhalla Ophel. 4 Agus ’na theannta san chuir sé suas bailte i gcnucaibh Iúda agus caisleáin agus
túir in sna foraoisibh. 5 Do throid sé in aghaidh rí clainne Ammoin agus bhuaigh sé orthu, agus
thug clann Ammoin do an uair sin céad talant airgid agus deich míle tómhas crithneachtan, agus
an oiread chéanna de thómhasaibh eórnan. Sin é an méid a thug clann Ammoin do an tarna bliain
agus an tríú bliain.  6 Agus do neartaíodh Ioatam mar bhí  a shlí  stiúraithe aige  os  cómhair  a
Thiarna Dia.

7 Ach an chuid eile de ghníomharthaibh Ioataim, agus a chogaí go léir, agus a oibreacha, táid siad
scríofa i leabhar ríthe Israél agus Iúda. 8 Bhí sé chúig bliana agus fiche nuair a thosnaigh a réim
agus do réimigh sé sé bliana déag i Iérúsalem. 9 Agus do chodail Ioatam i dteannta a athrach, agus
do réimigh a mhac Achas in’ inead.

Caib. a hOcht agus Fiche

Réim mhallaithe Achais. Réim gan rath.

1 Bhí  Achas fiche bliain d’aois nuair  a thosnaigh a réim agus do réimigh sé sé bliana déag i
Iérúsalem, agus ní hé an ceart a dhein sé i radharc an Tiarna mar a dhein a athair Dáivid. 2 Do
shiúlaigh sé i slitibh ríthe Israél, agus ’na theannta san do theilg sé íomhátha do Bhaalim. 3 Is é do
dhóigh túis i ngleann Bhenanoim agus do choisric a chlann mhac sa tine de réir nós na ngeinte úd
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a chuir an Tiarna chun báis nuair a tháinig clann Israél. 4 Dheineadh sé íbirtí, leis, agus bhíodh sé
ag dó túise in sna háiteannaibh árda, agus ar na cnucánaibh agus fé bhráid gach craínn ghlais.
5 Agus do thug a Thiarna Dia suas é i láimh rí Shuíria, agus do bhris rí Shuíria cath air, agus do
rug sé foghail mhór as a ríocht agus do rug sé an fhoghail go Damascus. Do tugadh suas é, leis, i
láimh rí  Israél,  agus do threascair rí  Israél é agus chuir sé ár léanmhar air. 6  Óir do mhairbh
Phacee mac Romelia céad agus fiche de mhíltibh* in aon lá amháin, fir thréana iad go léir, toisc gur
rabhadar tar éis Tiarna Dia a n-athrach do thréigean. 7 San am gcéanna do mhairbh fear láidir
d’Ephraim gurbh ainm do Sechrí, do mhairbh sé Maasias, mac an rí, agus Esricam rialtóir a thí,
agus Elcana an fear ba ghiorra don rí, 8 agus do rug clann Israél chun siúil leó céad* míle bean,
agus buachaillí agus cailíní, agus ana-chuid foghla: agus thugadar leó iad go Samaria.

9 San aimsir chéanna san, áfach, bhí fáidh leis an dTiarna san áit sin agus Oded ab ainm do, agus
chuaigh sé amach i gcoinnibh an tslóigh a bhí ag teacht go Samaria agus duairt sé leó: Féach, toisc
fearg a bheith ar Thiarna Dia úr n-athrach chun Iúda do thug sé isteach ’núr lámhaibh díbh iad
agus dheiniúirse éirleach orthu go neamhatruach, i dtreó [go] * bhfuil úr neamhatrua tar éis dul
suas chun na bhflaitheas. 10 ’Na theannta san is mian libh clann Iúda agus Iérúsalem do chimeád
’na ndaorfhearaibh agus ’na ndaormnáibh agaibh, ní nách ceart a dhéanamh: agus tá peaca déanta
sa ní sin agaibh in aghaidh úr dTiarna Dia. 11 Ach éistidh lem chómhairlese agus scaoilidh uaibh
na príosúnaigh a thugúir libh dúr mbraithribh, óir tá fíoch ana-mhór ón dTiarna i ngar díbh.

12 Ansan d’éirigh i gcoinnibh na ndaoine a bhí ag teacht ón gcogadh cuid de phriúnsaíbh chlainne
Ephraim, eadhon Asarias mac Iohanain, agus Barachias mac Mhosolloamoit, agus Esechias mac
Selluim, agus Amasa mac Adali, 13 agus dúradar leó: Ní thabharfaidh sibh na priúsúnaigh anso
isteach le heagla go ndéanfaimís peaca in aghaidh an Tiarna. Cad chuige dhíbh bheith ag cur lenár
bpeacaibh, agus ag cruachadh suas ar na peacaibh atá déanta againn cheana? Óir tá an peaca ana-
mhór  agus  tá  fearg  fíochmhar  an  Tiarna  go  hachomair  os  cionn  Israél.  14 Ansan  d’fhág  na
saighdiúirí an fhoghail, agus gach a raibh tógtha acu, os cómhair na bpriúnsaí agus os cómhair na
ndaoine. 15 Agus do thóg na fir úd adúramair, thógadar na priúsúnaigh agus chuireadar éadach,
as an bhfoghail, ar an gcuid acu a bhí lomrachta, agus nuair a bhíodar clúdaithe acu agus bróga
curtha acu orthu agus bia agus deoch tabhartha acu dhóibh, agus iad úngtha acu mar gheall ar a
saothar, agus aire tabhartha acu dhóibh, chuireadar an chuid acu ná féadfadh siúl agus a bhí lag,
chuireadar ar bheithíochaibh iad agus do rugadar go dtí Iéricho, cathair na gcrann failme, iad, ag
triall ar a muíntir féin, agus thánadar thar n-ais go Samaria.

16 San am san chuir an rí Achas teachtaireacht chun rí na nAssuíriánach ag lorg cúnta. 17 Agus
tháinig na hEdomítigh agus mharaíodar a lán de Iúda agus thógadar foghail mhór. 18 Agus na
Philistínigh, leis, do leathadar iad féin trí sna cathrachaibh a bhí ar na machairibh, agus tríd an
dtaobh theas  de  Iúda  agus  thógadar  Betsames,  agus  Aialon,  agus  Gaderot,  agus  Socho,  agus
Tamnan, agus Gamso, mar aon lena mbailtibh agus chónaíodar iontu. 19 Óir bhí an Tiarna tar éis
Iúda d’ísliú mar gheall ar Achab, rí Iúda, toisc go raibh sé tar éis é do lomadh1 ó chabhair agus go
raibh  mímheas  aige  ar  an  dTiarna.  20 Agus  thug  sé  ’na  choinnibh  Telgatphalnasar  rí  na
nAssuíriánach,  agus  do  chráigh  sé  sin,  leis,  é  agus  do  chreach  sé  é  gan  aon  chosc.  21  Dá
dheascaibh sin do lom Achas tigh an Tiarna agus tigh na ríthe, agus tithe na priúnsaí, agus thug
sé bronntanaisí do rí na nAssuíriánach, ach ní raibh aon mhaith dho ann. 22-23 Agus ’na theannta
san, leis, i dtráth a chruatain, do mhéadaigh sé a mhímheas in aghaidh an Tiarna. D’íbir an rí
Achas féin, in’ aonar,  victimí chun déithe Damascuis a bhuail é agus duairt sé: Táid déithe ríthe
Shuíria ag cabhrú leó, agus sásódsa iad le victimíbh agus cabhróid siad liomsa, ach a mhalairt is ea
do thárla, mar is iad a mhíll é féin agus Israél go léir. 24 Ansan, nuair a bhí Achas tar éis árthaí

1 Caib. 28. véar. 19. “Do lom sé é”. ’Sé sin, do lom Achas ríocht Iúda ó chabhair an Tiarna, lena mhallaitheacht féin 
agus le híodaladhradh do thabhairt isteach ann.
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uile tí Dé do thógaint chun siúil agus do bhriseadh, do dhún sé suas dóirse teampaill Dé agus
dhein sé altóracha dho féin i gcúinníbh uile Iérúsalem, 25 agus chuir sé suas altóracha chun túise
do dhó i gcathrachaibh Iúda go léir, agus do ghríos sé chun feirge Tiarna Dia a athrach.

26 Ach an chuid eile dá ghníomharthaibh, agus a oibreacha go léir ó thosach go deireadh, táid siad
scríofa  i  leabhar  ríthe  Iúda agus Israél.  27 Agus do chodail  Achas i  dteannta a  athrach,  agus
d’adhlacadar  é  i  gcathair  Iérúsalem: óir  níor  ghlacadar  é isteach i  roilig ríthe Israél.  Agus do
réimigh a mhac Esechias in’ inead.

Caib. a Naoi agus Fiche

Esechias ag glanadh an teampaill agus ag athnuachaint diagasamhlachta.

1 Do thosnaigh réim Esechiais nuair a bhí sé chúig bhliana fichid d’aois, agus do réimigh sé naoi
mbliana fichid i Iérúsalem: Abia, iníon Sachariais ainm a mháthar. 2 Agus do dhein sé an ní a bhí
taithneamhach i radharc an Tiarna de réir gach ar dhein Dáivid, a athair. 3 Sa chéad mhí den
chéad bhliain dá réim d’oscail sé dóirse tí an Tiarna agus do dheisigh sé iad, 4  agus thug sé leis na
sagairt agus na Levítigh agus chruinnigh sé i dteannta ’ chéile sa tsráid thoir 1, 5 agus duairt sé leó:
Éistidh liom, a Levíteacha, naomhaítear sibh. Glanaidh tigh an Tiarna, Dia úr n-athrach, agus
tógaidh  chun  siúil  gach  salachar  amach  as  an  sanctuárium.  6 Tá  peaca  déanta  ag  ár  n-
aithreachaibh, agus tá olc déanta acu i radharc an Tiarna Dia, dhá thréigean. D’iompaíodar a n-
aghaidh ó thaibearnacal an Tiarna agus thugadar a gcúl leis. 7 Do dhúnadar suas na dóirse a bhí
sa  phóirse  agus mhúcadar  na  lóchranna,  agus níor  dhódar  túis  ná  níor  íbreadar  holocauistí i
sanctuárium Dé  Israél.  8 Dá  dheascaibh  sin  do lasadh fíoch  an Tiarna  i  gcoinnibh  Iúda  agus
Iérúsalem agus tá sé tar éis iad a thabhairt suas do thrioblóid, agus do íde, agus do shiosarnach,
mar a chíonn sibh lenúr súilibh. 9 Féach, mar gheall ar an mallaitheacht san atá ár n-aithreacha
tar éis titim le claíomh, agus ár gclann mhac agus ár gclann iníon agus ár mná bertha chun siúil i
mbraighdineas. 10 Anois, dá bhrí sin is mian liomsa go ndéanfaimís connradh le Tiarna Dia Israél,
agus iompóidh sé uainn fíoch a fheirge. 11 A chlann ó, ná deinidh faillí. Do thoibh an Tiarna
sibhse chun go seasódh sibh os a chómhair, agus chun friothálaimh air, agus chun é ’ dh’adhradh,
agus chun bheith ag dó túise chuige. 

12 Ansan d’éirigh na Levítigh, Mohat mac Amasai, agus Ioel mac Asariais, de chlaínn Chaait: agus
de chlaínn Mherarí, Cis mac Abdi, agus Asarias mac Ialaleel. Agus de chlaínn Ghersoin, Ioah mac
Semma, agus Eden mac Ioah. 13 Agus de chlaínn mhac Elisaphan Samrí  agus Iahiel.  Agus de
chlaínn mhac Asaiph  Sacharias  agus  Matanias.  14 Agus  de chlaínn mhac Hemain Iahiel  agus
Semei.  Agus de mhacaibh Iditúin Semeias  agus Osiel.  15 Agus do chruinníodar  a mbráithre  i
dteannta ’ chéile agus do naomhaíodar iad féin agus chuadar isteach de réir órdú an rí agus de réir
aithne an Tiarna, chun tí  Dé do ghlanadh. 16 Agus chuaigh na sagairt  isteach i  dteampall an
Tiarna chun é do naomhú, agus thugadar leó amach gach salachar dá bhfuaradar i ndul isteach tí
an Tiarna, agus do thóg na Levítigh leó amach é go dtí sruth Chedroin amu’. 17 Agus thosnaíodar
ar ghlanadh an chéad lá den chéad mhí, agus an t-ochtú lá den mhí chéanna do thánadar go dtí
póirse teampaill an Tiarna, agus an séú lá déag den mhí chéanna do chríochnaíodar an obair a
thosnaíodar.  18 Ansan  thánadar  isteach  ag  triall  ar  rí  Esechias  agus  dúradar  leis:  Do
naomhaíomair tigh an Tiarna go léir, agus altóir an holocauist, agus na hárthaí a bhaineann léi,
agus bórd na fianaise mar aon leis na hárthaíbh go léir, 19 agus earraí uile an teampaill, na nithe
do thruailligh Achas i gcaitheamh a réime, tar éis a iomarbhais. Agus féach táid siad go léir leata
amach os cómhair altóra an Tiarna.

1 Do we need iad here?
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20 Agus d’éirigh an rí Esechias go moch agus do chruinnigh sé rialtóirí uile na cathrach agus
chuaigh sé suas isteach i dtigh an Tiarna. 21 Agus d’ofráladar in éineacht seacht ndaimh agus
seacht reithí agus seacht n-uain, agus seacht cínn de ghabhraibh mar gheall ar pheaca, ar son na
ríochta, ar son an tsanctuáriuim, ar son Iúda: agus duairt sé leis na sagartaibh, le macaibh Aaroin,
iad d’íbirt ar altóir an Tiarna. 22 Dá bhrí sin do mharaíodar na daimh, agus thóg na sagairt an
fhuil agus dhoirteadar í ar an altóir, agus mharaíodar na reithí agus dhoirteadar an fhuil ar an
altóir, leis, agus mharaíodar na huain agus dhoirteadar an fhuil ar an altóir. 23 Agus thugadar na
pocáin* os cómhair an rí  agus os cómhair na ndaoine go léir,  agus chuireadar a lámha orthu.
24 Agus d’íbir na sagairt iad agus do chroitheadar an fhuil ar aghaidh altóra sásaimh thar cheann
Israél uile. Óir bhí órdaithe ag an rí an holocaust agus an ofráil ar son peaca do dhéanamh ar son
Israél uile.

25 Agus chuir sé na Levítigh i dtigh an Tiarna agus ciombail acu, agus saltairí, agus cruiteanna, de
réir mar a shocraigh an rí Dáivid, agus an fisí Gad, agus an fáidh Natan. Óir b’é aithne an Tiarna é
trí  láimh na bhfáidhí.  26 Agus bhí  na Levítigh ’na seasamh úirlisí  ceóil  Dháivid acu, agus na
sagairt agus na trúmpaí acu, 27 agus thug Esechias órdú na  holocauistí d’íbirt ar an altóir, agus
nuair a bhí holocauistí dá n-íbirt thosnaíodar ar mholtaibh do chanadh chun an Tiarna, agus ar na
trúmpaíbh  do  shéideadh,  agus  ar  na  húirlisíbh  iolartha  a  dhein  Dáivid  rí  Israél,  do  sheinnt.
28 Agus bhí an pobal ag adhradh Dé, agus bhí na cantairí agus lucht na dtrúmpaí ’na ndualgas
féin  go  dtí  go  raibh  an  holocaust críochnaithe.  29 Agus  nuair  a  bhí  an  íbirt  críochnaithe  do
shléacht an rí agus gach a raibh ’na theannta, ag adhradh Dé. 30 Agus duairt Esechias agus na
priúnsaí leis na Levíteachaibh an Tiarna do mholadh i bhfoclaibh Dháivid, agus Asaiph, an fisí.
Agus do mholadar é le gáirdeachas mór, agus d’adhradar ag feacadh na nglún. 31 Agus duairt
Esechias ’na theannta san: Do líonúir úr lámha chun an Tiarna, tagaidh agus ofrálaidh  victimí
agus  moladh  i  dtigh  an  Tiarna.  Agus  d’ofráil  an  pobal  go  léir  victimí,  agus  moladh,  agus
holocauistí,  le  haigne chráifeach.* 32 Agus seacht ndeich de dhamhaibh,  céad reithe,  agus dhá
chéad uan, ab ea uimhir na  holocauistí a dh’ofrail an pobal, 33 agus do choisriceadar chun an
Tiarna sé chéad bó agus míle caíora. 34 Ach ní raibh puínn sagart ann, agus ní raibh a ndóthain
díobh ann chun na holocauistí d’fheannadh, agus thug a mbráithre, na Levítigh, cúnamh dóibh, go
dtí gur críochnaíodh an obair agus gur naomhaíodh na sagairt, óir naomhaítear na Levítigh le
rítus ná fuil chómh deocair le rítus na sagart. 35 Agus bhí mórán holocauistí, agus saíll ofralacha
síochána, agus libátióna holocauistí: agus do críochnaíodh seirbhís tí an Tiarna. 36 Agus bhí áthas
ar Esechiel agus ar na daoine go leir toisc gur cómhlíonadh ministreacht an Tiarna. Mar is go
hobann a ceapadh an ní sin do dhéanamh.

Caib. a Tríochad

Esechias ag glaoch ar Israél uile chun na cásca do cheiliúradh. An tsolamnacht dá cimeád ar feadh
cheithre lá dhéag. 

1 Agus do chuir Esechias scéala chun Israél uile agus chun Iúda: agus do scríbh sé leitreacha chun
Ephraim agus chun Manasses, chun go dtiocfaidís go dtí tigh an Tiarna i Iérúsalem agus an cháisc
do chimeád do Thiarna Dia Israél. 2 Óir do chuaigh an rí agus na priúnsaí, agus pobal Iérúsalem, i
cómhairle agus do reachtaíodar an cháisc do chimeád an tarna mí. 3 Óir níorbh fhéidir dóibh í ’
chimeád ’na ham féin, mar ní raibh a ndóthain sagart naomhaithe acu agus ní raibh na daoine
cruinnithe i dteannta ’ chéile fós i Iérúsalem, 4 agus do thaithn an ní leis an rí agus leis na daoine.
5 Agus do reachtaíodar teachtairí do chur chun Israél go léir, ó Bhersabee go Dan féin, chun go
dtiocfaidís agus go gcimeádfaidís cáisc an Tiarna, Dia Isráel, i Iérúsalem: óir bhí a lán nár chimeád
an cháisc mar a hórdaítear sa dlí. 6 Agus do ghluais na giollaí turais agus na leitreacha acu, le
hórdú an rí agus na bpríúnsaí, chun Israél uile agus chun Iúda, ag tabhairt fógartha, de réir órdú
an rí, mar seo: A chlann Israél, casaidh arís ar Thiarna Dia Ábrahaim agus Isaaic agus Israél, agus
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casfaidh sé thar n-ais ar an iarsma agaibh a chuaigh saor ó láimh rí na nAssuíriánach. 7  Ná bídh
mar úr n-aithreacha agus úr mbráithre, d’imigh ó Thiarna Dia a n-athrach, agus gur thug sé suas
iad chun íde mar a chíonn sibh. 8 Ná deinidh úr múineál do chruachtaint*. Tugaidh sibh féin suas
don Tiarna agus tagaidh chun a shanctuáriuim atá naomhaithe aige go síoraí: deinidh seirbhís do
Thiarna Dia úr n-athrach agus iompófar fíoch a fheirge uaibh. 9 Óir má iompaíonn sibh arís chun
an Tiarna beidh trócaire le fáil ag úr mbráithribh agus ag úr gclaínn ó sna máistribh a rug chun
siúíl iad i mbraighdineas, agus tiocfaid siad thar n-ais isteach sa tír seo. Mar tá úr dTiarna Dia
trócaireach agus ní iompóidh sé uaibh a aghaidh má chasann sibh air.

10 Ansan do ghluais na giollaí turais amach go mear, trí thír Ephraim, agus trí thír Mhanasses,
agus chómh fada le Sabulon féin,  agus iad ag gáirí  úmpu agus ag magadh fúthu. 11  Ach, ’na
thaobh  san,  do  ghlac  cuid  d’fhearaibh  Aser,  agus  d’fhearaibh  Mhanasses,  agus  d’fhearaibh
Sabuloin, an chómhairle agus thánadar go Iérúsalem. 12 Ach bhí lámh Dé i Iúda ag tabhairt aon
chroí amháin dóibh chun briathar an Tiarna do dhéanamh, de réir órdú an rí agus na bpriúnsaí.
13 Agus  bhí  mórán  daoine  cruinnithe  i  Iérúsalem  chun  solamnachta  an  aráin  gan  giost  do
cheiliúradh sa tarna mí:

14 Agus d’éiríodar agus do dhíscíodar na haltóracha a bhí i Iérúsalem, agus thógadar chun siúil na
nithe go léir ’na mbíodh túis dá dó chun íodal agus chaitheadar isteach i sruth Chedroin iad.
15 Agus d’íbreadar an cháisc an ceathrú lá déag den tarna mí. Agus fé dheireadh do naomhaíodh
na sagairt agus na Levítigh agus d’íbreadar holocauistí i dtigh an Tiarna. 16 Agus do sheasaíodar
’na n-órd de réir cheapadh agus dhlí Mhaoise, an duine le Dia: ach do ghlac na sagairt an fhuil a
bhí le dortadh, a lámhaibh na Levíteach, 17 de bhrí ná raibh cuid mhór daoine naomhaithe: agus
dá dheascaibh sin d’íbir na Levítigh an cháisc thar cheann na ndaoine nár tháinig in am i dtreó go
naomhófí  iad  chun  an  Tiarna.  18 Óir  bhí  mórán  de  sna  daoine  a  tháinig  ó  Ephraim agus  ó
Mhanasses agus ó Issachar agus ó Sabulon, agus nár naomhaíodh iad, agus d’itheadar an cháisc ar
a mhalairt de chuma seochas mar atá scríofa. Agus do ghuigh Esechias orthu, agus duairt sé: Is
maith é an Tiarna agus taispeánfaidh sé trócaire 19 do gach duine atá ar lorg an Tiarna, Dia a n-
athrach, lena gcroí go hiomlán: agus ní chuirfidh sé ’na leith iad a bheith gan naomhú. 20  Agus
d’éist an Tiarna leis, agus bhí sé trócaireach ar a dhaoine. 21 Agus an chuid de chlaínn Israél a
fuaradh i Iérúsalem chimeádadar féile an aráin gan giost ar feadh seacht lá agus áthas mór orthu,
agus iad ag moladh an Tiarna gach aon lá: agus na Levítigh, leis, agus na sagairt, agus a n-úirlisí
ceóil acu a bhí oiriúnach dá n-oific. 22 Agus do labhair Esechias le croí na Levíteach, ag á raibh
tuiscint mhaith i dtaobh an Tiarna, agus bhíodar ag ithe i gcaitheamh seacht lá na solamnachta, ag
íbirt victimí ofrálacha síochána agus ag moladh an Tiarna, Dia a n-athrach. 23 Agus ba mhaith leis
an  bpobal  go  léir  seacht  lá  eile  do  chimeád:  agus  dheineadar  san  le  háthas  mór.  24 Óir  bhí
Esechias, rí Iúda, tar éis míle damh agus seacht míle caíora ’ thabhairt don phobal, agus bhí na
priúnsaí tar éis míle damh agus deich míle caíora ’ thabhairt don phobal, agus do naomhaíodh
uimhir ana-mhór sagart. 25 Agus bhí pobal uile Israél,  agus na sagairt,  agus na Levítigh, agus
cómhthionól go léir a bhí tagaithe a hIsraél, agus na proselítigh ó thalamh Israél a bhí ’na gcónaí i
Iúda, bhíodar go léir lán d’áthas. 26 Agus bhí solamnacht mhór i Iérúsalem, solamnacht ná raibh a
leithéid sa chathair sin ó aimsir Sholomoin mhic Dháivid rí Israél. 27 Agus d’éirigh na sagairt agus
na Levítigh agus chuireadar beannacht ar na daoine: agus do héisteadh lena nglór agus tháinig a
nguí isteach in áras naofa na bhflaitheas.

Caib. Trí Dheich a hAon

Deireadh á chur le híodaladhradh: agus cóir dá chur ar an gcléir.

1 Agus  nuair  a  bhí  na  nithe  sin  go  léir  ceiliúrtha  mar  ba  chóir,  chuaigh  a  raibh  d’Israél  i
gcathrachaibh Iúda amach agus bhriseadar na híodail, agus do leagadar na coíllte beaga, agus do
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scriosadar na háiteanna árda, agus do réabadar na haltóracha, ní hamháin amach a Iúda agus a
Beniamín, ach a hEphraim, leis, agus a Manasses, go dtí go rabhadar ídithe ar fad acu. Ansan
chuaigh clann Israél go léir thar n-ais chu a sealús féin agus chun a gcathracha féin.

2 Ansan do cheap Esechias buíona de sna sagartaibh agus de sna Levíteachaibh, de réir a gcuard,
gach fear in’ oific féin, eadhon, de sna sagartaibh, agus de sna Levíteachaibh, chun  holocauistí
agus chun ofrálacha síochána i dtreó go mbeidís ag ministreacht, agus ag moladh, agus ag canadh
i ngeataíbh campa an Tiarna. 3 Agus b’é cion an rí gur dá shubstainnt féin a caithfí an holocaust
d’ofráil i gcónaí ar maidin agus um thráthnóna agus in sna sabóidibh, agus sa ré nua, agus in sna
solamnachtaibh eile, mar atá scríofa i ndlí Mhaoise. 4 D’órdaigh sé, leis, do sna daoine a bhí ’na
gcónaí i Iérúsalem, a gceart féin a thabhairt do sna sagartaibh agus do sna Levíteachaibh, i dtreó
go dtabharfaidís  aireachas  do dhlí  an  Tiarna.  5 Agus nuair  a  tráchtadh ar  an ní  sin lasmu’  i
gcluasaibh na ndaoine do thug clann Israél uathu go flúirseach céadtorthaí arbhair agus fíona
agus ola agus meala. Agus thugadar leó deachú de gach ní dá dtugann an talamh uaidh. 6 ’Na
theannta san, do thug clann Israél agus clann Iúda, a bhí ’na gcónaí i gcathrachaibh Iúda, isteach
leó deachú de sna daimh, agus de sna caíoribh, agus deachú de sna nithibh naofa a bhí móidithe
chun a dTiarna Dia acu. Agus, dhá dtabhairt sin go léir leó, dheineadar mórán cruach. 7  Sa tríú mí
is  ea  ’  thosnaíodar  ar  bhonnaibh  na  gcruach  do  dhéanamh  agus  sa  seachtú  mí  is  ea  do
chríochnaíodar iad. 8 Agus nuair a tháinig Esechias agus a phriúnsaí isteach do chonacadar na
cruacha  agus  bhíodar  ag  adhmholadh  an  Tiarna  agus  ag  adhmholadh  pobail  Israél.  9  Agus
d’fhiafraigh Esechias de sna sagartaibh agus de sna Levíteachaibh cad a bheir na cruacha san ann.
10 Agus d’fhreagair an t-árdshagart Asarias é, sagart de shíol Shadoic, agus duairt sé: Ó thosnaigh
na céadtorthaí ar bheith dá n-ofráil táimíd ag ithe, agus do líonadh sinn, agus tá flúirse fágtha,
toisc gur chuir an Tiarna a bheannacht ar a dhaoine, agus is é an méid a fágadh an stór mór san a
chíonn tú. 11 Ansan d’órdaigh Esechias tithe stóir do dhéanamh i dtigh an Tiarna. Agus nuair a
deineadh san 12 do tugadh isteach go macánta céadtorthaí,  agus deachúna,  agus na nithe do
móidíodh. Agus is é feiceadóir a bhí orthu ná Chonenias an Levíteach, agus a dhriotháir Semei an
tarna  feiceadóir.  13 Agus  ’na  dhiaidh  sin  Iehiel,  agus  Asarias,  agus  Nahat,  agus  Asael,  agus
Ierimot, agus Iosabad, agus Eliel, agus Iesmachias, agus Mahat, agus Banaias, feiceadóirí fé láimh
Choneniais agus a dhriothár Semei, le hórdú an rí Esechias, agus le hórdú Asariais árdshagart tí
an Tiarna, óir is orthu a bhí cúram gach ní. 14 Ach is é Córé mac Iemna an Levíteach, dóirseóir an
gheata  thoir,  a  bhí  in’  fheiceadóir  ar  na  nithibh  a  tugtí  le  saorthoil  don  Tiarna,  agus  ar  na
céadtorthaíbh, agus ar na nithibh a bhíonn tiomanta don  sanctum sanctórum.  15 Agus bhí féna
láimh  sin  Eden,  agus  Beniamín,  agus  Iesue,  agus  Semeias,  agus  Amarias,  agus  Sechenias,  i
gcathrachaibh na sagart, chun ranna do roinnt go macánta ar a mbráithribh idir bheag agus mór:
16 lasmu’ de sna fireannaibh a bhíodh trí bliana d’aois agus os a chionn, do tugtí bia go macánta,
as na nithibh a bhíodh naomhaithe*, do gach éinne a bhíodh ag dul isteach i dtigh an Tiarna, agus
pé rud a bhíodh ag teastabháil sa mhinistreacht, agus in’ oificibh de réir a gcuard, ó lá go lá,
17 agus do sna sagartaibh agus dá dteaghlachaibh, agus do sna Levíteachaibh ón bhfichiú bliain
agus os a chionn, de réir a n-órd agus a mbuíon, 18 agus don phobal go léir, dá mnáibh agus dá
gclaínn,  idir  fhireann agus  baineann.  19 Mar  an gcéanna,  a  macaibh  Aaroin  a  bhíodh in  sna
páirceannaibh agus i  suburbaibh gach cathrach,  do ceapadh fir chun a gcod’  do roinnt  ar  na
fireannaibh go léir, i measc na sagart agus na Levíteach. 

20 Mar sin do dhein Esechias gach ní dá bhfuil ráite againn, i Iúda uile, agus dhein sé an ní ba
mhaith,  agus  ba  cheart,  agus  dob  fhírinne,  os  cómhair  a  Thiarna  Dia,  21 i  seirbhís  uile
ministreachta tí an Tiarna de réir na dlí agus de réir na gceremóinte, toisc gur mhian leis a Dhia do
lorg lena chroí go léir, agus do dhein sé é agus bhí an rath air.

Caib. Trí Dheich a Dó
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Sennacherib ag gabháil Iúda. Aingeal ag ídiú a shló. Esechias ag teacht chuige féin óna bhreóiteacht.
A ghníomhartha eile.

1 I ndiaidh na nithe sin, agus i ndiaidh na fírinne sin, tháinig Sennacharib, rí na nAssuíriánach,
isteach i Iúda agus d’imdhruid sé cathracha daingeana mar ba mhian leis iad do thógaint. 2 Agus
chonaic  Esechias  Sennacherib  tagaithe  agus  neart  uile  an  chogaidh  ag  tabhairt  aghaidh  ar
Iérúsalem, 3 agus chuaigh sé i gcómhairle leis na priúnsaibh agus leis na fearaibh tréana, chun
cínn na dtoibreacha a bhí lasmu’ den chathair do dhúnadh suas. Bhíodar go léir ar an aigne sin,
4 agus  do  chruinnigh  sé  i  dteannta  ’  chéile  buíon  ana-mhór  daoine  agus  dhúnadar  suas  na
toibreacha go léir agus an sruth a bhí ag rith trí lár na talún, agus dúradar: Le heagla go dtiocfadh
ríthe na nAssuírianach, agus go bhfaighidís flúire uisce. 5 Do dhein sé suas, leis, go han-aireach,
an falla go léir a bhí leagaithe ar lár, agus chuir sé túir air agus chuir sé falla eile lasmu’ dhe; agus
do dheisigh sé Mello i gcathair Dháivid, agus dhein sé an uile shaghas arm agus sciath. 6 Agus do
cheap sé taoiseacha armála ’na shlua, agus do ghlaeigh sé chuige iad i dteannta ’ chéile i sráid
gheata na cathrach, agus do labhair sé lena gcroí agus duairt sé: 7 Deinidh mar a dhéanfadh fir
agus glacaidh misneach: ná bíodh eagla ná lagspridí oraibh roim rí na nAssuíriánach ná roimis an
mórshlua atá aige, óir is mó go mór a bhfuil againne ná a bhfuil aige sin. 8 Cuisle feóla atá aige
sin. Ár dTiarna Dia is é atá againne. Is é ár gcabhair é, agus is é atá ag troid ar ár son. Agus do
chuir an chainnt sin ó Esechias rí Iúda misneach ar na daoine.

9 ’Na dhiaidh san chuir Sennacherib, rí na nAssuíriánach, a sheirbhísigh go Iérúsalem (mar bhí sé
féin agus a mhórshlua ag imdhruidim Lachis) ag triall ar Esechias, rí Iúda, agus ag triall ar a raibh
de dhaoinibh sa chathair, dhá rá leó: 10 Seo mar adeir Sennacherib, rí na nAssuírianach: Cé as go
bhfuil  úr muinín agaibh go bhfuiltí  ’núr suí agus sibh imdhruidte i Iérúsalem? 11 Nách ag úr
mealladh  atá  Esechias  chun  sibh  a  thabhairt  suas  don  ocras  agus  don  tart,  dhá  rá  libh  go
bhfuasclóidh úr dTiarna Dia sibh ó láimh rí na nAssuíriánach? 12 Nách é sin an tEsechias do réab
a áiteanna árda san agus a altóracha agus a thug órdú do Iérúsalem agus do Iúda, dhá rá: Caithfidh
sibh adhradh os cómhair aon altóra amháin, agus ar an altóir sin a dhófaidh sibh túís? 13  Ná fuil ’
fhios agaibh cad ’tá déanta agamsa agus ageam aithreachaibh le daoinibh uile na dtíortha? Ar
fhéad déithe aon náisiún, ná aon tíortha, a ndúthaigh a dh’fhuascailt as mo láimhse? 14  Ca bhfuil
an dia ar dhéithibh uile na náisiún a chloígh m’aithreacha, atá ábalta ar a dhaoine d’fhuascailt as
mo láimh go bhféadfadh úr nDia-se sibh a dh’fhuascailt as mo láimh? 15 *

16 Do  labhair  a  sheirbhísigh  mórán  eile  nithe  i  gcoinnibh  an  Tiarna,  agus  i  gcoinnibh  a
sheirbhísigh  Esechias.  17 ’Na  theannta  san  do  scríbh  sé  leitreacha  a  bhí  lán  de  dhiamasla  i
gcoinnibh an Tiarna, Dia Israél,  agus do labhair sé ’na choinnibh: fé mar nár fhéad déithe na
náisiún eile  a ndaoine ’  dh’fhuascailt  as mo láimhse, ar  an gcuma gcéanna ní  fhéadfaidh Dia
Esechiais a dhaoine d’fhuascailt as an láimh seo. 18 Ansan do labhair sé amach de ghuith árd i
dteangain ’na nGiúdach, leis na daoine a bhí ’na suí ar fhallaibh Iérúsalem, i dtreó go gcuirfeadh
sé  scannradh  orthu  agus  go  bhféadfadh  sé  an  chathair  do  thógaint.  19 Agus  do  labhair  sé  i
gcoinnibh Dé Iérúsalem, mar a labhair sé i gcoinnibh déithe geinte an domhain, oibreacha lámh
daoine.

20 Ach bhí Esechias an rí agus Isaias an fáidh, mac Amois, ag guí in aghaidh an diamhasla san,
agus iad ag labhairt go hárd le neamh. 21 Agus do chuir an Tiarna uaidh aingeal agus do mhairbh
an t-aingeal na fir láidre agus na laochra agus na taoisigh a bhí ar shlua rí na nAssuíriánach: agus
chuaigh sé thar n-ais chun a thíre féin agus náire air. Agus nuair a bhí sé tagaithe isteach i dtigh a
dhia do mhairbh a chlann mhac féin é leis an gclaíomh, an chlann a tháinig amach as a inníbh
féin. 22 Agus d’fhuascail an Tiarna Esechias agus muíntir Iérúsalem a láimh Sennacherib, rí na
nAssuíriánach, agus a láimh an uile dhuine, agus thug sé stóras dóibh ar an uile thaobh. 23  Agus



Paralipomenón Leabhar a Dó

’na theannta san thug a lán go Iérúsalem victimí, agus íbirtí chun an Tiarna, agus bronntanaisí
chun Esechiais rí Iúda, agus do móradh é as san amach i radharc na náisiún go léir.

24 In sna laethibh sin bhí Esechias breóite agus é ag dul chun báis. Agus chuir sé a ghuí suas chun
an  Tiarna,  agus  thug  an  Tiarna  cómhartha  dho.  25 Ach  níor  dhein  sé  cúiteamh  de  réir  na
maitheasaí  a  tugadh  do,  agus  do hárdaíodh  a  chroí,  agus  do  las  fearg  ’na  choinnibh,  agus  i
gcoinnibh Iúda agus Iérúsalem. 26 Agus d’úmlaigh sé é féin ’na dhiadh san mar gheall ar gur
árdaíodh* a chroí, é féin agus muíntir Iérúsalem, agus dá dheascaibh sin níor tháinig fearg an
Tiarna orthu i laethibh Esechiais.

27 Agus bhí Esechias saibhir agus ana-ghlórmhar, agus do chruinnigh sé chuige stóras mór airgid
agus óir, agus clocha lómhara, agus spíosraí, agus an uile shaghas arm, agus árthaí daora. 28  Agus
tithe stóir, leis, lán d’arbhar agus lán d’fhíon agus d’ola agus stáblaí do bheithígh, agus crónna do
bhuaibh. 29 Agus chuir sé suas cathracha do féin, mar bhí tréadta caorach aige, agus bólachtaí gan
áireamh. Óir do thug an Tiarna dho mórán maoine. 30 Is é an tEsechias céanna san do choisc
tobar uachtarach uisceacha Ghihoin agus d’iompaigh na huisceacha san síos chun an taoibh thiar
de chathair Dháivid. Ins gach óbair dár dhein sé d’éirigh leis de reir a thoile.

31 Ach fós nuair a tháinig priúnsaí Bhabiloin a cuireadh ar an dteachtaireacht chuige, ag fiafraí i
dtaobh an iúnadh úd a thárla ar an saol, d’fhág Dia é i dtreó go dtrialfí é agus do nochtfí gach ní
da raibh ’na chroí.

32 Ach an chuid eile de ghníomharthaibh Esechiais, agus dá thrócairíbh, táid siad scríofa i leabhar
ríthe  Iúda  agus  Israél.  33 Agus do chodail  Esechias  i  dteannta  a  athrach  agus d’adhlacadar  é
lastuas d’uaghannaibh mac Dháivid. Agus do cheiliúir Iúda uile agus muíntir Iérúsalem uile a
adhlacadh, agus do réimigh a mhac Manasses in’ inead.

Caib. Trí Dheich a Trí

Manasses dá sheóladh i mbraighdineas go Babilon mar gheall ar a mhallaitheacht rólíonmhar: a
aithrí, agus a chur thar n-ais ’na ríocht. É ag ídiú íodaladhartha: Amon ag teacht ’na dhiaidh, agus a
sheirbhísigh féin dhá mharú. 

1 Bhí Manasses dhá bhliain déag d’aois nuair a thosnaigh a réim, agus do réimigh sé chúig dheich
a cúig de bhlianaibh i Iérúsalem. 2 Agus do dhein sé an t-olc os cómhair an Tiarna de réir na
ngráinniúlachtaí go léir a dheineadh na geinte úd a chaith an Tiarna amach roim chlann Israél.
3 Agus d’iompaigh sé agus chuir sé suas arís na háiteanna árda úd a dh’ídigh a athair Esechias.
Agus chuir sé suas altóracha chun Baalim, agus dhein sé coíllte beaga. Agus d’adhar sé slua uile
neimhe1 agus thug sé onóir dóibh. 4 Agus chuir sé suas, leis, altóracha i dtigh an Tiarna, an tigh
go nduairt an Tiarna ’na thaobh: Is i Iérúsalem a bheidh m’ainm go deó. 5 Agus chuir sé suas iad
chun sló uile neimhe i dhá gcúirt tí an Tiarna. 6 Agus chuir sé ’ fhéachaint ar a mhacaibh gabháil
tríd an dtine i ngleann Bhenennoim. Chuir sé suím i dtaibhrithibh, agus do lean sé faisnéisí, agus
thug  sé  suas  é  féin  d’oibreachaibh  draíochta,  agus  bhíodh  lucht  draíochta  aige  agus  lucht
asarlaíochta. Agus do dhein sé mórán drochghníomhartha os cómhair an Tiarna dhá ghríosadh
chun feirge. 7 Do chuir sé, leis, ’na seasamh i dtigh Dé íomhá shnoite agus íomhá leachta, an tigh
ar a nduairt Dia le Dáivid, agus lena mhac Solomon: Sa tigh seo, agus i Iérúsalem, atá tofa agam a
treabhaibh uile Israél, is ea ’ chuirfead m’ainm go deó. 8 Agus ní leogfad troigh Israél d’aistriú as
an dtír  atá  tabhartha  agam dá  n-aithreachaibh:  ach amháin go dtabharfaid  siad aire  agus  go

1 Caib. 33. véar. 3. “Slua uile neimhe”, eadhon an ghrian agus an ghealach agus na réiltíní.
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ndéanfaid siad an ní atá órdaithe agam dóibh a dhéanamh, agus an dlí go léir, agus na ceremóinte,
agus na breitheanna trí láimh Mhaoise.

9 Ar an gcuma san do mheall Manasses Iúda agus muíntir Iérúsalem chun uilc a dhéanamh thar
mar a dhein na geinte go léir úd a dhíscigh an Tiarna ó aghaidh clainne Israél. 10 Agus do labhair
an Tiarna leis féin agus lena dhaoine agus ní éistfidís leis. 11 Dá dheascaibh sin thug sé anuas
orthu taoiseacha sló armála rí na nAssuíriánach, agus thógadar Manasses agus do rugadar leó é,
gofa le slabhraíbh agus le lainncisíbh, go Babilon. 12 Ansan, nuair a bhí sé sa chruatan chuir sé a
ghuí chun a Thiarna Dia, agus do dhein sé aithrí ana-dhian os cómhair Dé a athrach, 13  agus bhí
sé ag achainí air agus dhá chaitheamh féin suas air go hana-chruaidh: agus d’éist Dia lena ghuí,
agus thug sé thar n-ais é go Iérúsalem, isteach ’na ríocht féin, agus ansan do thuig Manasses gurb
é an Tiarna is Dia ann. 

14 ’Na dhiaidh san chuir sé suas falla lasmu’ de chathair Dháivid, ar an dtaobh thiar de Ghihon sa
ghleann, ó dhul isteach gheata an éisc mórthímpall go dtí Ophel, agus d’árdaigh sé suas é go han-
árd: agus chuir sé taoiseacha armála i gcathracha daingeana uile Iúda. 15 Agus thóg sé chun siúil
na déithe iasachta, agus thóg sé an t-íodal a tigh an Tiarna, agus na haltóracha úd, leis, a chuir sé
suas i gcnuc tí an Tiarna agus i Iérúsalem, agus chaith sé iad go léir amach as an gcathair. 16 Agus
do dheisigh sé altóir an Tiarna agus d’íbir sé victimí uirthi, agus ofrálacha síochána, agus moladh.
Agus d’órdaigh sé do Iúda seirbhís an Tiarna, Dia Israél, do dhéanamh. 

17 Ach, ’na thaobh san is uile, bhí na daoine fós ag íbirt in sna háiteannaibh árda chun a dTiarna
Dia. 18 Ach an chuid eile de ghníomharthaibh Mhanasses, agus a ghuí chun Dé, agus cainnt na
bhfisithe do labhair leis in ainm an Tiarna, Dia Israél,  táid siad thíos i bhfoclaibh ríthe Israél.
19 Agus  a  ghuí,  agus  gur  héisteadh  leis,  agus  a  pheacaí  go  léir,  agus  a  dhímheas,  agus  na
háiteanna ’nar dhein sé na háiteanna árda, agus ’nar chuir sé na coíllte beaga, agus na híomhátha,
sarar dhein sé an aithrí, táid siad scríofa i bhfoclaibh Hosai.

20 Agus do chodail Manasses i dteannta a athrach, agus d’adhlacadar é ’na thigh féin. Agus do
ghlac a mhac Amon réim in’ inead. 21 Bhí Amon dhá bhliain agus fiche dh’aois nuair a thosnaigh
a réim agus do réimigh sé ar feadh dhá bhliain i Iérúsalem. 22 Agus dhein sé an t-olc i radharc an
Tiarna, mar a dhein a athair Manasses. Agus dhein sé íbirtí chun na n-íodal go léir úd a chuir a
athair suas agus dhein sé seirbhís dóibh. 23 Agus níor úmhlaigh sé é féin os cómhair an Tiarna
mar a dhein Manasses, a athair, é féin d’úmhlú, ach peacaí níba dhá mhó do dhéanamh. 24 Agus
do dhein a sheirbhísigh ceilg ’na choinnibh agus mharaíodar é ’na thigh féin. 25 Ach do mhairbh
an chuid eile den phobal na daoine a mharibh Amon agus dheineadar rí in’ inead dá mhac Iosias.

Caib. Trí Dheich a Ceathair

Iosias ag dísciú íodaladhartha; ag deisiú an teampaill, agus ag athnuachaint na connartha idir Dhia
agus na daoine.

1 Bhí Iosias ocht mbliana dh’aois nuair a thosnaigh a réim agus do réimigh sé trí dheich a haon de
bhlianaibh i Iérúsalem. 2 Do dhein sé an ní ba cheart i radharc an Tiarna, agus do shiúlaigh sé i
slitibh Dháivid, a athair; níor chlaon sé i leith na lámha deise ná i leith na lámha clé, 3  agus san
ochtú bliain dá réim, agus gan é fós ach ’na bhuachaill, do thosnaigh sé ar Dhia a athar Dáivid do
lorg.  Agus  sa  tarna  bliain  déag  ó  thosach  a  réime,  do  ghlan  sé  Iúda  agus  Iérúsalem  ó  sna
háiteannaibh árda, agus ó sna coílltibh, agus ó sna híodalaibh, agus ó sna rudaíbh snoite, 4 agus
do briseadh agus do leagadh ar lár os a chómhair altóracha Bhaalim, agus do réabadh na híodail a
bhí curtha in áirde orthu, agus do gheárr sé na coíllte agus na rudaí snoite agus do bhris sé iad ’na
mblúiríbh, agus do leath sé na blúirí ar uaighibh na ndaoine a bhíodh ag íbirt chúthu. 5  Agus do
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dhóigh sé cnámha na sagart ar altóraibh na n-íodal, agus do ghlan sé Iúda agus Iérúsalem. 6  Agus
i gcathrachaibh Mhanasses agus Ephraim d’ídigh sé iad go léir *. 7 Agus nuair a bhí na haltóracha
réabtha  aige,  agus  na  coíllte,  agus  nuair  a  bhí  na  híodail  briste  go  mion  aige,  agus  na
drochtheampaill réabtha aige ar fuaid tíre Israél go léir tháinig sé thar n-ais go Iérúsalem.

8 Ansan, san ochtú bliain déag dá réim, nuair a bhí an tír glan aige, agus teampall an Tiarna, chuir
sé  uaidh  Saphan  mac  Eseliais  agus  Maasias  rialtóir  na  cathrach,  agus  Ioha  mac  Ioachais  an
tuarascabhálaí, chun tí a Thiarna Dia do dheisiú. 9 Agus do thánadar ag triall ar Helcias, an t-
árdshagart:  agus fuaradar  uaidh an t-airgead a  bhí  tabhartha isteach i  dtigh an Tiarna;  an t-
airgead  a  bhí  bailithe  i  dteannta  ’  chéile  ag  na  Levíteachaibh,  agus  ag  na  dóirseóiribh,  ó
Mhanasses,  agus  ó  Ephraim,  agus  ó  iarsma uile  Israél,  agus  ó  Iúda  go  léir * agus  ó  mhuíntir
Iérúsalem. 10 Agus do thugadar é isteach i lámhaibh na ndaoine a bhí os cionn an lucht oibre i
dtigh an Tiarna, chun an teampaill do dheisiú, agus chun gach a raibh lag do neartú. 11 Ach do
thugadar  san  é  do  sna  ceárdaithibh  agus  do sna  saoraibh  chun  cloch  do  cheannach  as  na
cairéalaibh, agus chun adhmaid a cheannach do chúplaibh an tí, agus chun rachtaí do chur in sna
tithibh úd a loit ríthe Iúda. 12 Agus bhí gach ní acu á dhéanamh go macánta. Agus is iad feicirí a
bhí  os  cionn an lucht oibre ná Iabas  agus Abdias de mhacaibh Mherarí,  agus Sacharias  agus
Mosollum de mhacaibh Chaait, agus bhíodar ag brostú na hoibre: agus Levítigh ab ea iad go léir,
agus iad oilte i gceól  ar úirlisibh. 13 Ach os cionn lucht ualaí ’ dh’iompar chun gnóthaí iolartha
bhí scríbhneóírí agus máistrí as na Levíteachaibh agus as na dóirseóiríbh. 14 Ach nuair a bhí an t-
airgead úd a tugadh isteach i dteampall an Tiarna, nuair a bhí sé acu á bhreith amach do fuair
Helcias,  an  sagart,  leabhar  dlí  an  Tiarna,  trí  láimh Mhaoise:  15 agus  duairt  sé  le  Saphan,  an
scríbhneóir: Do fuaras leabhar na dlí i dtigh an Tiarna: agus thug sé dho é. 16 Do rug seisean an
leabhar ag triall ar an sí, agus d’inis sé dho, agus duairt sé: Féach gach ní dár thugais le dhéanamh
dod sheirbhíseachaibh tá sé déanta. 17 Do bhailíodar i dteannta ’ chéile an t-airgead a fuaradh i
dtigh an Tiarna agus do tugadh é do sna feiciríbh a bhí os cionn na gceárdaithe agus os cionn an
lucht oibre, chun na n-oibreacha iolartha. 18 Agus thug an sagart, Helcias, an leabhar so dhom.
Ansan do léigh sé an leabhar os cómhair an rí, 19 agus nuair ’ airigh seisean focail na dlí do strac
sé a chuid éadaigh 20 agus thug sé órdú do Helcias, agus d’Ahicam mac Saphain, agus do Abadon
mac Mhicha, agus do Shaphan an scríbhneóir, agus d’Asaa seirbhíseach an rí, dhá rá leó: 21 Imídh
agus  guídh  an  Tiarna  ar  mo  shonsa  agus  ar  son  iarsma  Israél  agus  Iúda  i  dtaobh  a  bhfuil
d’fhoclaibh sa leabhar san*. 22 Agus d’imigh Helcias agus na daoine a chuir an rí uaidh in éineacht
leis  agus  chuadar  ag  triall  ar  Olda,  an  bhanfháidh,  bean Selluim  mhic  Tecuait,  mhic  Hasra,
cimeádaí an éadaigh: bean a bhí ’na cónaí i Iérúsalem sa Secunda: agus do labhradar an chainnt úd
adúradh thuas.  23 Agus d’fhreagair  sise  iad:  Seo mar adeir  Tiarna Dia Israél:  Abraidh leis  an
bhfear a chuir ag triall ormsa sibh: 24 Seo mar adeir an Tiarna: Féach, tabharfadsa uilc ar an áit
seo agus ar mhuíntir na háite seo, gach a bhfuil d’eascainíbh scríofa sa leabhar san a léadh os
cómhair rí Iúda. 25 Toisc gur thréigeadar mise agus gur dheineadar íbirt chun déithe iasachta, ’om
ghríosadh chun feirge le hoibreachaibh uile a lámh. Dá dheascaibh sin titfidh m’fhearg ar an áit
seo, agus ní múchfar m’fhearg. 26 Ach i dtaobh rí Iúda, an té a chuir uaidh sibh chun an Tiarna do
ghuí, seo mar adéarfaidh sibh leis: Seo mar adeir Tiarna Dia Israél: Toisc gur éistis le foclaibh an
leabhair seo 27 agus gur bhog do chroí, agus gur úmhlaís thu féin i radharc Dé mar gheall ar na
nithibh atá labhartha i  gcoinnibh na háite seo,  agus i  gcoinnibh muíntire Iérúsalem, agus gur
stracais do chuid éadaigh le hurraim dom aghaidh, agus gur ghoilis os mo chómhair, tá éistithe
agamsa leatsa leis, adeir an Tiarna, 28 óir anois baileód thu chun t’athrach agus tabharfar chun na
huagha i síocháin tu: agus ní fheicfid do shúile na huilc a thabharfadsa ar an áit seo agus ar a lucht
áitribh. Agus d’ínseadar don rí gach a nduairt sí.

29 Ansan do ghlaeigh an rí chuige, i dteannta ’ chéile seanóirí uile Iúda agus Iérúsalem, 30 agus
chuaigh sé suas chun tí an Tiarna, é féin agus fir Iúda go léir agus lucht áitribh Iérúsalem, na
sagairt agus na Levítigh agus na daoine go léir ón té ba lú go dtí an té ba mhó, agus do léigh an rí,
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agus  iad  ag  éisteacht  leis  i  dtigh  an  Tiarna,  na  focail  go  léir  a  bhí  sa  leabhar.  31  Ansan  do
sheasaimh sé  ’na thribúnal agus  dhein sé  connradh os  cómhair  an  Tiarna,  go siúlódh sé  ’na
dhiaidh, agus go gcimeádfadh sé a aitheanta, agus a fhianaisí agus a cheartaithe lena chroí go léir
agus len’ anam go léir, agus go ndéanfadh sé na nithe a bhí scríofa sa leabhar san a bhí léite aige.
32 Ansan d’iarr sé, fé dhearbhú, ar a raibh de dhaoinibh le fáil i Iérúsalem agus i mBeniamín, an
rud céanna do dhéanamh: agus do dhein lucht áitribh Iérúsalem de réir connartha an Tiarna, Dia a
n-athrach.

33 Agus do thóg Iosias chun siúil na gráinniúlachtaí go léir a tíorthaibh uile clainne Israél: agus
chuir sé ’ fhéachaint a raibh fágtha in Israél seirbhís a dTiarna Dia do dhéanamh. An fhaid a mhair
sé níor imíodar ó Thiarna Dia a n-athrach.

Caib. Trí Dheich a Cúig

Iosias ag ceiliúradh cásca rósholmanta. Rí na hÉigipte dhá mharú.

1 Agus do chimeád Iosias cáisc an Tiarna i Iérúsalem, agus do híbreadh í an ceathrú lá déag den
chéad  mhí.  2 Agus  chuir  sé  na  sagairt  ’na  n-oificibh  agus  do  chómhairligh  sé  iad  chun
ministreachta ’ dhéanamh i dtigh an Tiarna. 3 Agus do labhair sé leis na Levíteachaibh, na daoine
gur lena dteagasc a naomhaítí Israél uile chun an Tiarna agus duairt sé leó: Cuiridh an airc isteach
i  sanctuárium an teampaill a chur Solomon mac Dáivid, rí Israél,  suas: óir ní bheidh sibh dhá
hiompar a thuilleadh: ach beidh sibh feasta ag ministreacht chun úr dTiarna Dia agus chun a
phobail Israél. 4 Agus deinidh sibh féin d’ollmhú, trínúr dteaghlachaibh agus trínúr muíntiribh, de
réir mar a dh’órdaigh Dáivid, rí Israél, agus mar a scríbh a mhac Solomon. 5  Agus deinidh seirbhís
sa  tsanctuárium trí  theaghlachaibh  agus  trí  bhuíonaibh  Léví.  6 Agus  naomhaítear  sibh  agus
maraídh an cháisc, agus ollmhaídh úr mbráithre, i dtreó go ndéanfaid siad de réir na bhfocal a
labhair an Tiarna trí láimh Mhaoise.

7 Agus thug Iosias do sna daoine go léir a fuaradh ansúd i solamnacht na cásca, tríochad míle
d’uanaibh agus de mheannánaibh na dtréad, agus de mhionáirnéis eile, agus trí mhíle damh, agus
de mhaoin an rí ab ea iad san go léir. 8 Agus thug na priúnsaí uathu go fonnmhar a raibh móidithe
acu, do sna daoine agus do sna sagairt agus do sna Levítigh. ’Na theannta san, thug Helcias agus
Sacharias agus Iahiel,  rialtóirí tí an Tiarna, dhá mhíle agus sé chéad de mhionáirnéis, agus trí
chéad  damh,  do  sna  sagartaibh  chun  na  cásca  do  chimeád.  9 Agus  thug  Chonenias,  agus  a
bhráithre Semeias agus Natanael, agus Hasabias agus Iehiel agus Iosabad, priúnsaí na Levíteach,
thugadar  don chuid eile  de  sna  Levíteachaibh,  chun na cásca do cheiliúradh,  chúig  mhíle  de
mhionáirnéis  agus  chúig  céad  damh.  10 Agus  do  hollmhaíodh  an  mhinistreacht  agus  do
sheasaimh na sagairt ’na n-oific, na Levítigh, leis, ’na mbuínibh, de réir mar a bhí órdaithe ag an
rí. 11 Agus do híbreadh an cháisc, agus do chaith na sagairt an fhuil lena lámhaibh, agus bhain na
Levítigh  an croiceann de  sna  holocauistíbh,  12 agus  do chuireadar  i  leataoibh  iad  chun iad  a
thabhairt  trí  theaghlachaibh  agus  trí  mhuíntiribh gach  éinne,  agus  chun go n-ofrálfí  iad  don
Tiarna, mar atá scríofa i leabhar Mhaoise. Agus dheineadar mar an gcéanna leis na daimh. 

13 Agus do róstadar an cháisc le tine, de réir an ruda atá scríofa sa dlí: ach do bheiríodar na
hofrálacha síochána i gcoiríbh, agus i gcitealaibh, agus i gcorcánaibh, agus do roinneadar iad go
tiubh ar na daoine go léir. 14 Ansan do dheineadar ollmhúchán dóibh féin agus do sna sagairt.
Mar bhí na sagairt tógtha suas le hofráil na holocauistí agus na saille go dtí go dtáinig an oíche. Dá
dheascaibh sin do dhein na Levítigh ollmhúcháin dóibh féinig, agus do sna sagairt, do mhacaibh
Aaroin, sa deireadh.
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15 Agus bhí na cantairí, mic Asaiph, ’na seasamh ’na n-órd, de réir mar a dh’órdaigh Dáivid, agus
Asaph agus Heman agus Iditún, fáidhí an rí: agus bhí na dóirseóirí ag faire ag gach geata, gan
imeacht oiread agus aon neómat amháin ón bhfaire sin. Agus dá bhrí sin d’ollmhaigh a mbráithre,
na Levítigh, bia dhóibh. 16 Mar sin do cómhlíonadh seirbhís uile an Tiarna an lá san, i gcimeád na
cásca agus in ofráil na holocauistí ar altóir an Tiarna, de réir mar a dh’órdaigh an rí Iosias. 17 Agus
do chimeád a bhfuaradh ann de chlaínn Israél an cháisc an uair sin, agus féile an aráin gan giost
ar feadh seacht lá.

18 Ní raibh aon cháisc mar í siúd in Israél ó laethibh Shamuel an fáidh: ná níor chimeád aon rí de
ríthibh Israél cáisc mar an cháisc sin a chimeád Iosias, mar aon leis na sagartaibh agus leis na
Levíteachaibh,  agus  le  Iúda  agus  leis  an  méid  d’Israél  a  fuaradh  ann,  agus  le  lucht  áitribh
Iérúsalem. 19 San ochtú bliain déag de réim Iosiais is ea do ceiliúradh an cháisc sin.

20 Tar éis  an teampaill  a  bheith deisithe ag Iosias tháinig Nechao, rí  na hÉigipte,  aníos chun
cómhraic i gCarcaimis taobh leis an Iúphrátes, agus chuaigh Iosias amach ’na choinnibh. 21 Agus
do chuir seisean teachtairí ag triall air dhá rá: Cad í an bhaint atá agamsa leatsa, a rí Iúda? Ní hid
choinnibhse atáim ag teacht an lá so, ach ag troid in aghaidh teaghlaigh eile gur órdaigh Dia
dhom dul ’na choinnibh go mear. Staonse ó ghabháil i gcoinnibh Dé le heagla go maródh sé thu.
22 Ní chasfadh Iosias, ach d’ollmhaigh sé é féin chun troda ’na choinnibh, agus níor thug sé cluas
do bhréithribh Nechao ó bhéal Dé, ach chuaigh sé amach chun troda i bpáirc Mhageddo. 23  Do
goineadh ansan é ó bhoghdóiribh*,  agus duairt sé lena sheirbhíseachaibh: Beiridh amach as an
gcath me mar táim gunta go léanmhar. 24 Agus d’aistríodar é as an gcarbat go carbat eile a bhí
dhá leanúint, mar ba ghnáth le ríthibh, agus thugadar abhaile é go Iérúsalem, agus fuair sé bás,
agus do hadhlacadh in uaigh a athrach é, agus do chaoin Iúda uile agus Iérúsalem é: 25  go mór
mór Ieremias. Agus bíd na cantairí go léir, idir fhearaibh agus mná, go dtí an lá so, ag canadh na
gcaointe sin a dhein Ieremias do Iosias, agus do dhein de (den chantaireacht sin) mar a bheadh dlí
in Israél: Féach, gheibhtear é scríofa in sna Lamentatiónibh.

26 Ach an chuid eile de ghníomharthaibh Iosiais, agus a thrócairí, de réir a raibh órdaithe ag dlí an
Tiarna, 27 agus a oibreacha ó thosach go deireadh, táid siad scríofa i leabhar ríthe Iúda agus Israél.

Caib. Trí Dheich a Sé

Réimeanna  Ioachais,  agus  Ioacim agus  Ioacin  agus  Sedeciais.  Cúros  ag  fuascailt  fé  dheireadh ó
bhraighdineas Bhabiloin.

1 Ansan do thóg muíntir na tíre Ioachas, mac Iosiais, agus dheineadar rí dhe in inead a athar, i
Iérúsalem. 2 Bhí sé trí bliana fichid d’aois nuair a thosnaigh a réim, agus do réimigh sé trí mhí i
Iérúsalem. 3 Agus tháinig rí na hÉigipte go Iérúsalem agus chuir sé as an ríocht é, agus do dhaor
sé an tír chun céad talant airgid agus talant óir do dhíol, 4 agus dhein sé rí in’ inead dá dhriotháir
Eliacim ar Iúda agus Iérúsalem agus d’athraigh sé a ainm go Ioacim, agus do rug sé Ioacim * chun
siúil leis isteach san Éigipt.

5 Bhí Ioacim chúig bliana fichid nuair a thosnaigh a réim agus bhí sé i réim ar feadh aon bhlian
déag  i  Iérúsalem.  Agus  dhein  sé  an  t-olc  os  cómhair  a  Thiarna  Dia.  6 Agus  do  tháinig
Nabuchodonosor rí na gCaldéach aníos ’na choinnibh, agus do rug sé leis é, gofa i slabhraíbh, go
Babilon, 7 agus do rug sé leis, mar an gcéanna, chun na háite céanna, árthaí an Tiarna, agus chuir
sé ’na theampall féin iad. 8 Ach an chuid eile de ghníomharthaibh Ioacim, agus na gráinniúlachtaí
a dhein sé, agus na nithe do fuaradh ann, táid said scríofa i leabhar ríthe Iúda agus Israél. Agus do
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ghlac a mhac Ioachin réim in’ inead. 9 Bhí Ioachin, ocht mbliana dh’aois1 nuair a thosnaigh a réim,
agus do réimigh sé trí mhí agus deich lá i Iérúsalem. Agus dhein sé an t-olc i radharc an Tiarna
10 agus nuair a bhí cuaird bhliana tabhartha do chuir an rí Nabuchodonosor daoine uaidh agus do
rug sé go Babilon é, agus do rug sé leis an uair chéanna na hárthaí róluachmhara a bhí i dtigh an
Tiarna, agus dhein sé rí in’ inead de Sedecias a úncail, os cionn Iúda agus Iérúsalem.

11 Bhí Sedecias bliain agus fiche dh’aois nuair a thosnaigh a réim: agus bhí sé i réim i Iérúsalem ar
feadh aon bhliain déag. 12 Agus do dhein sé an t-olc i radharc an Tiarna, agus níor thug sé onóir
do ghnúis Ieremiais an fáidh a bhí ag labhairt leis ó bhéal an Tiarna. 13 Dá éaghmais sin do bhris
sé ón rí Nabuchodonosor a bhí tar éis a chur ’ fhéachaint air dearbhú dar Dia. Agus do chruaigh sé
a mhuineál agus a chroí ó chasadh ar an dTiarna, Dia Israél. 14 Dá éaghmais sin bhí uachtaráin na
sagart agus priúnsaí na ndaoine ag déanamh peacaí go mallaithe de réir gráinniúlachtaí uile na
ngeinte: agus do thruaillíodar tigh an Tiarna, an tigh a bhí naomhaithe ag an dTiarna chuige féin i
Iérúsalem. 15 Agus bhí an Tiarna, Dia a n-athrach, ag cur teachtaireachtaí chúthu, trí láimh a
theachtairí,  ag éirí  go moch,  agus ag bagairt  orthu in aghaidh an lae:  toisc gur  mhian leis  a
dhaoine féin agus a áit  chónaithe féin do spáráil.  16 Ach is ag magadh fé theachtairíbh Dé a
bhíodar, agus ag tarcaisniú a chainnte, agus ag tabhairt drochúsáide dá fháidhibh, go dtí gur éirigh
fearg an Tiarna i gcoinnibh a dhaoine agus ná raibh aon dul uaidh. 17 Óir do thug sé anuas orthu
rí na gCaldéach, agus do mhairbh sé a bhfir óga leis an gclaíomh i dtigh a shanctuáriuim, gan aon
trua aige d’fhear óg ná do mhaighdin, do sheanduine ná don té a bhí ar a chromadh le haois. Ach
thug sé iad go léir isteach ’na láimh do. 18 Agus do rug sé leis go Babilon árthaí uile tí an Tiarna,
beag agus mór, agus stóras an teampaill, agus stóras an rí, agus na bpriúnsaí. 19 Agus do chuir an
namhaid tigh an Tiarna trí thine, agus do leagadar falla Iérúsalem, agus do dhódar na túir go léir,
agus do loiteadar gach ní a bhí luachmhar.  20 Pé duine a chuaigh ón gclaíomh do rugadh go
Babilon é, agus bhíodar san áit sin ’na ndaoraibh don rí agus dá mhacaibh go dtí go dtáinig réim rí
na bPersach. 21 Ionas go gcómhlíonfí briathar an Tiarna trí bhéal Ieremias, agus go gcimeádfadh
an talamh a shabóidí. Agus chimeád an talamh a shabóidí i gcaitheamh laethanta uile a léirscriosa,
go dtí go raibh an seacht ndeich de sheachtainibh caite.

22 Ach sa chéad bhliain de réim Chúrois, rí na bPersach, chun go gcómhlíonfí briathar an Tiarna,
an briathar a labhair sé trí bhéal Ieremiais, do sprioc an Tiarna croí Chúrois, rí na bPersach, agus
d’órdaigh Cúros fógra do chur amach trína ríocht go léir, agus scríbhinn, leis, dhá rá so: 23 Seo
mar adeir Cúros rí na bPersach: Táid ríochta an domhain go léir tabhartha ag Dia dhómhsa, agus
tá  órdaithe  aige  dhom tigh  a  dhéanamh do  i  Iérúsalem,  áit  atá  i  Iúdea.  Cé  hé  an  duine,  dá
dhaoinibh go léir, atá ’núr measc? A Thiarna Dia go raibh leis, agus imíodh sé suas.

Nótaí

1 A note in the manuscript states: an seachtú lá d’October míle naoi gcéad a cúigdéag.
2 Híram, m’athair: this is a partial translation, as the Douay Bible here has “my father Hiram, a
wise and most skillful man”.
5 Thosnaíodar ar an dTiarna do mholadh: eclipsis of Tiarna is not shown in the manuscript and is
added in this edition.
6 [A] bhárthan féin: the possessive is not given in the manuscript here and has been supplied in
this edition. The noun is lenited, showing the presence of the possessive. 
7A ghuí críochnaithe [ag] Solomon: the word ag is inserted in this edition to complete the sense.
9 Caogad talant óir: this is a mistranslation, as the Douay Bible here has “four hundred and fifty
talents”.

1 Caib. 36. véar. 9. “Ocht mbliana dh’aois”. Do cuireadh i bpáirt len’ athair é sa ríocht nuair a bhí sé ocht mbliana 
dh’aois, ach nuair a fuair a athair bás agus bhí sé i réim in’ aonar bhí sé ocht mbliana déag d’aois. 4 Ríthe 24:8.*



Paralipomenón Leabhar a Dó

11 I Iúda agus Beniamín: the preposition is not repeated before Beniamín.
11 Chimeádadar ar a bonnaibh í: this is a mistranslation, as the Douay Bible here has “established
Roboam the son of Solomon”.
12 Níor ídíodh: h-prefixation of the autonomous form is not given here.
14 Sa chúigiú mí: this is a mistranslation as the Douay Bible here has “in the third month”.
15 Sa séú bliain agus caogad: this is a mistranslation, as the Douay Bible has in this note “six and
thirtieth year of his kingdom”. This foonote refers to 2 Paralipomenón 16:1, which clearly has sa
séú bliain agus tríochad. The manuscript here has sa sémhad (sic) bliain agus caghad (sic).
16 Ionatan: this is an error here, as the Douay Bible here has the name Iohanan.
17 Beidh tú ag sá Suíria: this is an incomplete translation, as the Douay Bible here has “with these
shalt thou push Syria”.
19 Is tu a rialann gach ríocht agus gach náisiún: the manuscript here appears to have been edited,
in PUL’ s own hand, to reach gach ríochta agus gach náisiúin. Although the Douay Bible here has
“all the kingdoms and nations”, there seems to be some confusion here, as  gach cannot be used
with a plural noun.
20 I slí a athar: this is an incomplete translation, as the Douay Bible here has “in the way of his
father Asa”.
21 Toisc ná fuil  siúlta agat i  slí  t’athar,  Iosaphat,  agus gur chuiris ’  fhéachaint ar Iúda agus ar
mhuíntir Iérúsalem fornicátio do dhéanamh: there is a passage omitted in the translation here. The
Douay Bible here has “[12] because thou hast not walked in the ways of Josaphat thy father nor in
the ways of Asa king of Juda, [13] But hast walked in the ways of the kings of Israel, and hast
made Juda and the inhabitants of Jerusalem to commit fornication”.
23 Óir tá tigh Dé loitithe i ndiaidh na mná mallaithe sin Atalia. D’úsáid sí féin agus a clann na nithe
a  bhí  tiomnaithe  do  theampall  an  Tiarna ag  cur  maise  ar  theampall  Bhaail :  this  is  a  slightly
reordered translation. The Douay Bible here has “for that wicked woman Athalia, and her children
have destroyed the house of God, and adorned the temple of Baal with all the things that had been
dedicated in the temple of the Lord”.
26 I mBetsames: this is a partial translation of “in Bethsames of Juda” in the Douay Bible.
26 In inead a athar: this is a partial translation of “in the room of Amasias his father”.
27 D’adhlacadar i bpáirc uaghanna na ríthe [é]: the word [é] is added here in order to complete the
sense.
28 Do mhairbh Phacee mac Romelia céad agus fiche de mhíltibh: the Douay Bible here has “Phacee
the  son  of  Romelia  slew of  Juda  a  hundred  and  twenty  thousand”.  The words  “of  Juda”  are
untranslated here.
28 Céad míle bean, agus buachaillí agus cailíní: this is a mistranslation, as the Douay Bible has
“two hundred thousand women, boys, and girls”.
28 I dtreó [go] bhfuil úr neamhatrua tar éis dul suas chun na bhflaitheas : the word go was missing
in the manuscript and is supplied in this edition.
30 Na pocáin: the Douay Bible here has “the he goats for sin”.
30 Tagaidh agus ofrálaidh  victimí agus moladh i dtigh an Tiarna. Agus d’ofráil an pobal go léir
victimí, agus moladh, agus holocauistí, le haigne chráifeach: this verse is given in the Douay Bible
as “come and offer victims, and praises in the house of the Lord. And all the multitude offered
victims, and praises, and holocausts with a devout mind”. In both instances, where the English has
“praises”,  PUL  initially  wrote  molta,  subsequently  altering  it,  in  his  own  hand,  to  moladh,
illustrating the reluctance in Irish to use plurals of certain nouns.
31 Ná deinidh úr múineál do chruachtaint: this is an incomplete translation. The Douay Bible here
has “harden not your necks, as your fathers did”.
32 Do tugtí bia go macánta, as na nithibh a bhíodh naomhaithe: this section of PUL’s translation of
verse 16 is lifted form verse 18. PUL there reorders verses 16-18 and gives a combined translation
of the passage as a whole without respecting verse divisions.
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3633 No translation for 2 Paralipomenón 32:15 is given in the manuscript. The Douay Bible has
“Therefore let not Ezechias deceive you, nor delude you with a vain persuasion, and do not believe
him. For if no god of all the nations and kingdoms, could deliver his people out of my hand, and
out of the hand of my fathers, consequently neither shall your God be able to deliver you out of
my hand”.
34 Gur árdaíodh: h-prefixation of the autonomous form is not shown here.
36 I gcathrachaibh Mhanasses agus Ephraim d’ídigh sé iad go léir: this is a partial translation as the
Douay Bible here has “in the cities of Manasses, and of Ephraim, and of Simeon, even to Nephtali
he demolished all”.
36 Ó Iúda go léir: this is a partial translation as the Douay Bible here has “from all Juda, and
Benjamin”.
36 I dtaobh a bhfuil d’fhoclaibh sa leabhar san: this is a partial translation as the Douay Bible here
has “concerning all the words of this book, which is found: for the great wrath of the Lord hath
fallen upon us, because our fathers have not kept the words of the Lord, to do all things that are
written in this book”.
38 Do goineadh ansan é ó bhoghdóiribh: the use of verbal nouns agent phrases with ó is discussed
in by Diarmuid Ó Sé in ‘Agent Phrases with the Autonomous Verb in Modern Irish’ in Ériu, Vol.
56, (2006), pp. 85-115.
38 Do rug sé Ioacim chun siúil: a later hand corrects Ioacim here to Ioachas.
39 Do cuireadh i bpáirt len’ athair é sa ríocht nuair a bhí sé ocht mbliana dh’aois, ach nuair a fuair a
athair bás agus bhí sé i réim in’ aonar bhí sé ocht mbliana déag d’aois. 4 Ríthe 24:8 : this footnote is
erroneously given at the end of 2 Paralipomenón 35 as if it related to 2 Paralipomenón 35:9, and
then repeated at the end of 2 Paralipomenón 36 in relation to 2 Paralipomenón 36:9. The wording
in the second version is as follows: Do cuireadh i bpáirt len’ athair é nuair a bhí sé ocht mbliana
d’aois, ach bhí sé ocht mbliana déag nuair a fuair a athair bás agus bhí sé i réim in’ aonar.
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